คู่มือการปฏิบัติงาน
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
๑. ขอบเขตการให้บริการ
ความหมายของคาว่า “อาคาร” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๑. ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ได้หรือ
เข้าใช้สอยได้
๒. อัฒจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอันเป็นที่ชุมชนของประชาชน
๓. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า ท่าจอดเรือ รั้วกาแพง หรือ
ประตูที่สร้างขึ้นซึ่งติดต่อกับที่สาธารณะ หรือสร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
๔. ป้ายที่ติดตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้าหนักเกินสิบกิโลกรัม กับ
ป้ายที่ติดตั้งห่างที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นและมีขนาดเกินครึ่งตารางเมตร หรือมีน้าหนักเกินสิบ
กิโลกรัม รวมทั้งป้ายที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารหรือ
หลังคา
๕. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อจอดรถยนต์ กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์
๖. สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ที่กาหนดตามกฎกระทรวง
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
ลักษณะอาคารที่ต้องขออนุญาต
๑. สร้างอาคารขึ้นใหม่
๒. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้วดังนี้
๒.๑ เปลี่ยนโครงสร้างของอาคารคอนกรีตและเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง หรือเปลี่ยนโครงสร้าง
ของอาคารที่เป็นวัสดุอื่น โดยเปลี่ยนวัสดุ ขนาด จานวน หรือชนิดของเดิม
๒.๒ เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมน้าหนักให้โครงสร้างของอาคารเกิน
ร้อยละ ๑๐
๒.๓ ลดหรือขยายเนื้อที่ของชั้นหนึ่งชั้นใดหรือหลังคาเกินกว่า ๕ ตารางเมตร
๒.๔ เพิ่มหรือลดจานวนเสา หรือคาน
๓. ก่อสร้างดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
๓.๑ ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตเกิน
ร้อยละ ๒๐ หรือเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ

๓.๒ สัดส่วนของโครงสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละ ๕
๔. รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร
๕. ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่เข้าข่ายควบคุมการใช้
๖. ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ ตามมาตรา ๘ (๙) เพื่อการอื่น

๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

กองช่าง
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด
- แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ ๓ ชุด
- สาเนาโฉนดที่ดินที่จะทาการก่อสร้าง จานวน ๑ ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอานาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่
ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
๒. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
- หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว(กรณีที่อยู่ในข่าย
ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
- รายการคานวณ ๑ ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
- แบบระบบบาบัดน้าเสียสาหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
- หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
- เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน จานวน ๑ ชุด (กรณีดัดแปลง
อาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)

๕. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐ บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ ๒๐ บาท
- ใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๕ บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐ บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ ๑๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับการก่อสร้าง
หรือสาหรับส่วนที่มีการดัดแปลงดังนี้
๑. อาคารไม่เกิน ๒ ชั้น สูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตร.ม. ละ ๕๐ สตางค์
๒. อาคารไม่เกิน ๓ ชั้น และสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ตร.ม. ละ ๑๒ บาท
๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตร.ม. ละ ๔ บาท
๔. ป้าย ตร.ม. ละ ๔ บาท
๖. การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน โทรศัพท์ 0 7553 3111 ต่อ 13 หรือที่เว็บไซต์ www.kamlone.go.th

๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แบบ ข ๑
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เลขที่รับ.….01../…๒๕๕๗…..
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้นถอนอาคาร
วันที่…..1 มีนาคม ๒๕๕๗.....
ลงชื่อ……………………..
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
วันที่….1.. เดือน....มีนาคม..พ.ศ…๒๕๕๗...
ข้าพเจ้า..นางมะลิ คนดี…………..เจ้าของอาคาร หรือ ตัวแทนเจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 99/99
ตรอก/ซอย…-…...ถนน ลานสกา – คีรีวง หมู่ที่...5….ตาบล/แขวง….กาโลน….อาเภอ/เขต.ลานสกา..
จังหวัด นครศรีธรรมราช
เป็นนิติบุคคลประเภท………-…..จดทะเบียนชื่อ………………………………-………………………………………
เลขที่ทะเบียน……………-………….. มีสานักงานตั้งอยู่ที่ ……………..-……………ตรอก/ซอย..…………….-….………….
ถนน………-……… หมู่ที่……..-……ตาบล/แขวง……..-………. อาเภอ/เขต………..-…….. จังหวัด………………………...
โดย……………….-……………… ผู้มีอานาจแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่………99/99…………… ต่อพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทาการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้นถอนอาคาร / ที่บ้านเลขที่..…….-…......ตรอก /
ซอย….…...…….ถนน ลานสกา – คีรีวง หมู่ที่..…5….ตาบล….…กาโลน……….. อาเภอ……ลานสกา…..…….
จังหวัด.…นครศรีธรรมราช…..…..…..โดย...นางมะลิ คนดี……...เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/
น.ส.๓ ก .เลขที่/ส.ค.๑เลขที่…12345...... เป็นที่ดินของ……นางกุหลาบ ดีจัง………………………………….
ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(1) ชนิด………..ปูนชั้นเดียว..……. จานวน ...….……๑…หลัง…..…….…..เพื่อใช้เป็น…ที่อยู่อาศัย…………
โดยมีที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน……………-…………….. คัน
(๒) ชนิด………………-……………….. จานวน ……………-………………… เพื่อใช้เป็น…………………………
โดยมีที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน…………-……………….. คัน
(3) ชนิด………………-……………….. จานวน ………………-…………….. เพื่อใช้เป็น……………-……………
โดยมีที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน……………-…………….. คัน
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการที่ประกอบแบบแปลน และรายการแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ มี…นางมะลิ คนดี…...เป็นผู้ควบคุมงาน……-………เป็นผู้ออกแบบและคานวณ
ข้อ ๔ กาหนดแล้วเสร็จใน………18๐…….. วัน นับตั้งแต่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๕ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แบบผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน ……๓…ชุด ชุดละ….๑๐… แผ่น
(2) รายการคานวณหนึ่งชุด จานวน ………-………… แผ่น (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร และวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) สาเนาหรือหนังสือรับรองจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินการของนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต)

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบ และคานวณอาคาร จานวน……-……ฉบับ
พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
จานวน……-…… ฉบับ (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)
(7) สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. ๓ ก./ ส.ค.๑ เลขที่……12345……. จานวน..๑..
ฉบับ
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จานวน...........1..............ฉบับ
(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๓ จานวน.........1...........ฉบับ
(๙) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จานวน......-......ฉบับ พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน.........-.......ฉบับ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน......-.......ฉบับ และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน
.....-.....ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)
(๑๐) เอกสารอื่น (ถ้ามี)
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(ลงชื่อ)

มะลิ คนดี ผู้ขออนุญาต
(นางมะลิ คนดี)

หมายเหตุ

(๑) ข้อความใดที่ใช้ไม่ได้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย ในช่องหน้าข้อความที่ต้องการ
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่ ……-….
เดือน …………..-…………….. พ.ศ………-…………..
ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………-…..……. เป็นเงิน………-……..บาท ……-…..ส.ต.
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแบบแปลน………….-………………ตารางเมตร
เป็นเงิน………-..…..บาท……-..…ส.ต.
รวมทั้งสิ้น…………-……. บาท ……-……. ส.ต. (……-……….)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่……-…. เลขที่ ……-………… ลงวันที่…-…. เดือน…….…-…….. พ.ศ……..-…...
ออกใบอนุญาต เล่มที่………-……. ลงวันที่ ……-……. เดือน …………-……… พ.ศ…………….-………………
(ลงชื่อ)……………………………………….
(…..............................…..)
ตาแหน่ง ..................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน
๑. ขอบเขตการให้บริการ
สาระสาคัญของกฎหมาย กฎหมายขุดดินและถมดิน คือ พระราชบัญญัติการขุด ดินและถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นกฎหมายที่ต้องการ กำหนดการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินใน พื้นที่ที่ทาการ
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย หรือเพือ่ กิจการอื่น อย่างกว้างขวางให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนทั่วไป
พื้นที่บังคบใช้กฎหมายว่าด้วย การขุดดินและถมดิน
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้
(๑) เทศบาล
(๒) กรุงเทพมหานคร
(๓) เมืองพัทยา
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
(๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ บังคับกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
การถมดิน
มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดย
ความสูงของเนินดินเกินกว่า ระดับที่ดนิ ต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมี พื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตาราง
เมตร หรือมีพ ื้นที่ตามที่เ จ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีก าร ระบายน้า เพียงพอที่จะไม่
ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือ บุคคลอื่น พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศ
กำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร
หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบาย
น้าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
การขุดดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการขุดดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
- มีการขุดดินลึกเกิน ๓.๐๐ เมตร
- มีการขุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (๖ ไร่ ๑ งาน)
- ขุดดินลึกเกิน/พื้นที่ปากบ่อเกินกว่าที่ จพถ.กาหนด
ข้อยกเว้นการบังคับใช้
- ขุดบ่อน้า พื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตร.ม. ไม่ต้องแจ้ง
- มีให้บังคับการขุดดิน ถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว
- การทาฐานรากของอาคาร
- การทากาแพงกันดิน
- การขุดคลองของกรมชลประทาน
ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
- มีการถมดินลึกสูงกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่มากกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (๑ ไร่ ๑ งาน)
- หรือพื้นที่เนินดินตามที่ จพถ. กาหนด(ต้องทารางระบายน้าพอที่จะไม่ทาให้น้าท่วมที่ดินข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น)
ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินแต่ไม่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
- มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (๑ ไร่ ๑ งาน)
(ต้องทารางระบายน้าพอที่จะไม่ทาให้น้าท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น)

๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

.. .
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- าหนา รบ รอง
- ง อกสาร ิ ติ
วน

- ตรว อกสาร ออน าต
- ตรว ส าน ออน าต
- สนอ า นกงาน อง ิน
อออก บรบ ง
วน

-

ง ออน าต า าร
ค่า รร น บรบ ง
- ออก บรบ งการ ิน
วน

ิน

๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
- แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณ
ข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
- สาเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
- หนังสือมอบอานาจ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีมีการมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
- รายการคานวณ
- หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคานวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสาเนาบัตรอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
- สาเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/สค.๑ ที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน ถ่ายสาเนาหน้าหลังเท่า
ฉบับจริง
- หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนา
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม(เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
- เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ
๕. ค่าธรรมเนียม
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท

บทลงโทษ(ม.๓๕) ขุดดิน&ถมดินโดยไม่มีใบรับแจ้ง
จาคุก ๑ ปี / ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ลก าโลน โทรศั พ ท์ 0 7553 3111 ต่ อ 13 หรื อ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.kamlone.go.th

๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
บ งการ ิน/ นิ ตา ร รา บ
การ ิน ล
ิน . .
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอติดตั้งมาตรวัดน้า

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
การขอติดตั้งมาตรวัดน้า
๑. ขอบเขตการให้บริการ
การขอใช้น้าประปา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาโลน และนายอาเภอ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยการใช้น้าประปาองค์การบริหารส่วนตาบลกา
โลน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ
โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบัญญัติหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายความถึง องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
“การประปา” หมายความถึง ระบบประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่และรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการบริหารกิจการไป
พลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนากิจการประปาหมู่บ้านไปดาเนินการบริหารกิจการเอง
“ผู้ใช้น้าประปา” หมายความถึง บุคคลที่ได้ทาสัญญาการใช้น้าประปาไว้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรื อ ผู้ ที่เ คยยื่ นความประสงค์แ ละท าสั ญ ญาขอใช้ น้ าประปาต่ อ คณะกรรมการบริ หารกิ จ การและ
บารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว
“พนักงานจดมาตรวัดน้า หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้าและเรียกเก็บเงินค่าน้าประปา
“พนักงานผลิตน้าประปา” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกั บการผลิตน้าประปา จั ดหาน้าสะอาด บริการประชาชนผู้ใช้ น้าประปาและตรวจสอบซ่ อมแซม
บารุงรักษาระบบน้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบล
“การงดจ่ายน้า” หมายความถึง การที่กิจการประปา งดจัดส่งหรือจาหน่ายน้าให้แก่ผู้ใช้น้า จะเป็น
ด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้น้าจะไม่สามารถใช้น้าได้ต่อไป
“มาตรวัดน้า” หมายความถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้าเพื่อวัด
ปริมาณน้า

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
ผู้ต้องการใช้น้าประปา ติดต่อขอแบบคาขอใช้น้าประปา ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนในวัน
และเวลาราชการ โดยกรอกแบบคาขอให้ถูกต้อง แล้วยื่นแบบคาขอพร้อมด้วยหลักฐานที่กองช่าง อบต.กาโลน
เมื่อท่านยื่นคาขอใช้น้าประปาตามแบบฟอร์มคาร้อง ท่านต้องชาระเงินในการติดตั้งวางท่อประปา
ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเดินทางไป
สารวจสถานที่ และ จัดท าแบบแปลนแผนผัง พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และจะแจ้ง ให้ผู้ขอใช้น้าทราบ
โดยเร็วที่สุด
เมื่อผู้ขอใช้น้าได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาและนาเงินมาชาระ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาโลน ก็จะดาเนินการ ติดตั้งประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้าของ อบต.กาโลนต่อไป ในส่วนท่อและ
อุปกรณ์หลังมาตรวัดน้า ผู้ขอใช้น้าจะต้องดาเนินการเอง การติดตั้ งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้า ต้องเป็นไปตาม
รูปแบบที่ อบต.กาโลน กาหนดและผู้ขอใช้น้าจะต้องติดตั้งเองให้แล้วเสร็จก่อนที่ อบต.กาโลนจะไปติดตั้งมาตร
ให้แก่ผู้ขอใช้น้า ทั้งนี้อาจขอให้ อบต.กาโลน ติดตั้งส่วนหลังมาตรวัดน้า โดยผู้ขอใช้น้าจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในส่วนนี้เอง
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้น้าประปา
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/แจ้งเอกสารเพิ่มเติม

ตรวจเอกสารที่ขออนุญาต/สารวจพื้นที่/
ประเมินค่าใช้จ่าย

แจ้งผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมฯ/
ทาสัญญาการใช้น้าประปา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้า

๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕. ค่าธรรมเนียม
* อัตราค่าน้าประปา
จานวนน้าที่ใช้ ๐-๓๐ ลบ.ม. คิดลูกบาศก์เมตรละ
จานวนน้าที่ใช้ ๓๐ ลบ.ม. ขึ้นไป คิดลูกบาศก์เมตรละ

๔ บาท
๔ บาท

* อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้าประปา
๑.ค่าสารวจต่อมาตรวัดน้า ๑ เครื่อง ๒๐ บาท
๒.ค่ามาตรวัดน้า กาหนดราคาตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้
ขนาด  ½ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๔๐๐ บาท
ขนาด  ¾ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๖๐๐ บาท
ขนาด  ๑ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑,๕๐๐ บาท
๓.ค่าแรงในการติดตั้ง
ฟรี
๖. การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ลก าโลน โทรศั พ ท์ 0 7 5 5 3 3 1 1 1 ต่ อ 1 3 หรื อ ที่ เ ว็ บไ ซ ต์
www.kamlone.go.th

๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาขอใช้น้าประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
เลขที่............../...............

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

(
) ขอติดตั้งมาตรวัดน้า
(
) ขอวางท่อ
(
) ขอใช้น้าประปาชั่วคราว
(
) ขอโอนประเภทการใช้น้า
(
) อื่น ๆ ..............................
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ …….............
ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่........... ..............
ถนน.............................ซอย....................ตาบล..........................อาเภอ...........................จังหวัด....................................
โทรศัพท์.....................................บัตรประจาตัว..........................................เลขที่...........................................................
วันหมดอายุ......................................................
มีความประสงค์จะดาเนินการตามข้อ............................................สาหรับบ้านเลขที่............................ ............
หมู่.........................สถานที่ใกล้เคียง...................................................โดยมีการต่อท่อภายในขนาด Ø....................นิ้ว และมี
ก๊อกน้าขนาด Ø.....................นิ้ว จานวน.............................ก๊อก
ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ในการสารวจและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เกี่ยวกับการขอใช้น้าประปาทุกประการ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ชี้แจงข้อกาหนด ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วในการดาเนินการติดตั้งนี้ ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจาค่าติดตั้งตามที่การประปาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาโลนได้กาหนด หากข้าพเจ้าไม่นาเงินมาชาระภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การประปาองค์การบริห าร
ส่วนตาบลกาโลน ออกหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้ามาชาระเงินค่าติดตั้ง ข้าพเจ้ายินดีให้รับเงินมัดจาดังกล่าว
เอกสารประกอบการยื่นคาขอ
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
( )
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
( )
(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใช้น้าประปา
๓. หลักฐานอื่น ๆ …………………….
( )
(............................................)
********************************************************************************************
ใบรับคาขอ (สาหรับเจ้าหน้าที่)
ได้รับคาขอเลขที่..............................จาก.............................................................................................
เมื่อวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ.................................ไว้แล้ว
ลงชื่อ..................................................ผู้รับคาขอ
(................................................)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การขออนุญาตประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
การขออนุญาตประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง

๑. ขอบเขตการให้บริการ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖
....................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ส่วนที่ ๑
น้ามัน
ข้อ ๒ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ (๑) - (๔) ของ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม
เอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
ข้อ ๓ ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔(๑)-(๙)
ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบคาขอ พร้อมเอกสารและ
หลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบกิจการคลังน้ามัน สถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ระบบการขนส่งน้ามัน
ทางท่อ ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๓) ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการน้ามันประเภท ข
สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง ในเขตจังหวัดอื่น
นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้น
ตั้งอยู่
(๔) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานพลังงานจังหวัด
(๕) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม คลังน้ามัน ระบบการขนส่ง
น้ามันทางท่อ เฉพาะในส่วนของน้ามันดิบที่อยู่ในกากับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเขตกิจการปิโตรเลียม
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ.๒๕๑๔ ให้ยื่น ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
(๖) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ามัน ประเภทรถขนส่งน้ามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(๗) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ามัน ประเภทรถขนส่งน้ามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สานักงาน
พลังงานจังหวัด
(๘) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ามัน ประเภทรถขนส่งน้ามันชนิดรถกึ่งพ่วงและรถขนส่ง
น้ามันที่ใช้เติมน้ามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน้ามัน ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(๙) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ามันที่ผลิตขึ้นนับแต่วันที่กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อ ๔ แบบคาขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคาขอโอน
ใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กาหนดในข้อ ๓ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑
(๒) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สาหรับระบบการขนส่ง
น้ามันทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ท
(๓) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สาหรับถังขนส่งน้ามัน
ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ข
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๒
(๕) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๓

(๖) แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.น.๔ หรือ ธพ.น.๔ท หรือ ธพ.น.๔ข แล้วแต่กรณี
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.น.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(๘) แบบคาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๕
(๙) แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๖
ส่วนที่ ๒
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ข้อ ๕ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ (๕) - (๗) ของ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการ
ประกอบกิจการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สานักงานพลังงานจังหวัด
ข้อ ๖ ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาม ข้อ ๔๔
(๑๐) - (๑๘) ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการ
ยื่นแบบคาขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานพลังงานจังหวัด
ข้อ ๗ แบบคาขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต
แก้ไ ขเปลี่ยนแปลง แบบคาขอต่ออายุใบอนุญ าต แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญ าต และแบบคาขอโอน
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กาหนดในข้อ ๖ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑
(๒) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สาหรับระบบการ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ท
(๓) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สาหรับถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ข
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๒
(๕) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใ ห้ใช้แบบ ธพ.ก.๓
(๖) แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๔
หรือ ธพ.ก.๔ท หรือ ธพ.ก.๔ข แล้วแต่กรณี
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.ก.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(๘) แบบคาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๕
(๙) แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๖

ส่วนที่ ๓
ก๊าซธรรมชาติ
ข้อ ๘ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ (๘) ของกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม
เอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อ ๙ ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔
(๑๙) - (๒๓) ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการ
ยื่นแบบคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อตามประกาศนี้ ให้หมายถึงใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามกฎกระทรวง
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๑ แบบคาขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบใบอนุญาต
แก้ไ ขเปลี่ยนแปลง แบบคาขอต่ออายุใบอนุญ าต แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญ าต และแบบคาขอโอน
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามที่กาหนดในข้อ ๙ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑
(๒) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สาหรับระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ท
(๓) แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สาหรับถังขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ข
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๒
(๕) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๓
(๖) แบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๔
หรือ ธพ.ช.๔ท หรือ ธพ.ช.๔ข แล้วแต่กรณี
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ
ธพ.ช.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
(๘) แบบคาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๕
(๙) แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กาหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมกากับดูแลการประกอบกิจการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงาน
กาหนด ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการกากับดูแลภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนภายใต้การประสานงานร่วมกันกับกรมธุรกิจพลังงาน ดังต่อไปนี้
ลาดับที่

กิจกรรมที่ถ่ายโอน

ผู้ดาเนินการ

๑

การตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่
- สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑
(ร้านจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงรายย่อย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่
(๑) สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒
(โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
(๒) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑
(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
(๓) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ง
(ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)
(๔) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑
(สถานีบริการทางน้าขนาดเล็ก)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓.๑ การอนุญาตก่อสร้าง
๓.๑.๑ การเห็นชอบให้ทาการก่อสร้าง
(๑) การรับเรื่องขออนุญาต
- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง
(๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต
- แจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานกรณีอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร
หรือสานักงานพลังงานจังหวัดกรณี อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกร่วมกัน
- เมื่อตรวจสถานที่ถูกต้องแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อม ส่ง
เรื่ อ งราวการขออนุ ญ าตพร้ อ มแบบก่ อสร้ า งและรายการค านวณ
ทั้งหมดไปให้ กรมธุรกิจพลังงานหรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่
กรณี เพื่อตรวจสอบให้ ความเห็นชอบ
(๓) ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้างและรายการคานวณ
- เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือ สานักงาน
พลัง งานจังหวัดจะแจ้ง ผลการพิจ ารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นทราบ
(๔) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทาการก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่

กิจกรรมที่ถ่ายโอน

ผู้ดาเนินการ

3.1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
(๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย
- เมื่อได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขอ อนุญาต
ที่ได้ติดตั้งถัง ระบบท่อและอุปกรณ์แล้วให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน
หรือ สานักงานพลังงานจังหวัดทราบ ภายใน ๓ วัน
(๒) ตรวจสอบและทดสอบถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ามันเชื้อเพลิง
- เมื่อได้ตรวจสอบและทดสอบแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือ สานักงาน
พลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบ
๓.๑.๓ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
- รับแจ้งขอรับใบอนุญาตจากผู้ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การขออนุญาต
- ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ และระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
- พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การโอนใบอนุญาต
(๑) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
(๒) การออกใบอนุญาต
- พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
- เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสาเนา
ใบอนุญาตใบโอนให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสานักงานพลังงานจังหวัด
ทราบ แล้วแต่กรณี ภายใน ๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน
๓.๕ การตรวจตรา
- การตรวจตราร่วมกันให้เป็นไปตามแผนการตรวจตราที่กรมธุรกิจ
พลังงาน หรือสานักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีกาหนด
๓.๖ ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และ
อุปกรณ์ ตามวาระ
- เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทดสอบระบบความปลอดภัย
- ดาเนินการตามข้อ ๓.๑.๒

๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)
๒.หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
๓.สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน O โฉนดที่ดิน O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อื่นๆ
………………..................
๔. สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
๕. สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
๖. แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ
ระบบท่อน้ามัน ระบบท่อดับเพลิงระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบ
ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
๗. รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ชุด
๘. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๙. สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทาง
หลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลา
น้า (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
๑๐. สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
๑๑. อื่นๆ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๕. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔ ใบแทนใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ามัน หรือระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ และการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียก
เก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ามัน กระป๋องน้ามัน หรือถังน้ามันเพื่อเก็บน้ามัน ภายในสถานีบริการ
น้ามัน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ามันแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน้อยปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
๒๐๐ บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลางปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมใน
อัตรา ๒๕๐ บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมากปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
๓๐๐ บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๔) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ามัน กระป๋องน้ามัน หรือถังน้ามันเพื่อเก็บน้ามัน นอกสถานีบริการน้ามัน
ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ามันแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน้อยปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
๔๐๐ บาทปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลางปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมใน
อัตรา ๖๐๐ บาทปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมากปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
๘๐๐ บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๕) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ามันซึ่งไม่รวมถึงถังเก็บน้ามันใต้พื้นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
น้ามันและปริมาตรของถัง ดังต่อไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน้อยปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ
๔๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
ถังละ ๖๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(ค) น้ามันชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ
๘๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร ยกเว้นน้ามันดิบหรือสิ่งอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่น
หรือผลิตน้ามัน ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้
คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ามันอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสาหรับใช้เก็บน้ามัน
ชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ามันนี้ในอัตรา
ของถังเก็บน้ามันชนิดที่ไวไฟมากที่สุด
(๖) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ามันใต้พื้นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิด ของน้ามันและปริมาตรของ
ถัง ดังต่อไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน้อย ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ
๒๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา
ถังละ ๒๕๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาตร
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ
๓๐๐ บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ามันใต้พื้นดินอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสาหรับ
ใช้เก็บน้ามันชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ามันนี้
ในอัตราของถังเก็บน้ามันชนิดไวไฟมากที่สุด
(๗) การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ามันที่มีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม
ในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท
(๘) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ 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. การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน โทรศัพท์ 0 7553 3111 - 13 หรือที่เว็บไซต์ www.kamlone.go.th

๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ธพ.น.๑

คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................

วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............

คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอรับใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผูข้ อรับใบอนุญาต...........…………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………...............................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………
โทรศัพท์ ………………….….....ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..….ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….……………………
e-mail …………......…………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….….
๒. สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ.................…………………………………......................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………หมูท่ ี่ …..............…….
ซอย …….…….......……….........…… ถนน ……….......................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………...รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………
๓. ผู้รบั มอบอานาจ (ถ้ามี)
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า………………………ชื่อ
..........………………………………………………….……....……………
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………หมู่ที่ …..............…….
ซอย …….…….......……….................ถนน ……….......................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………………
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....…………รหัสไปรษณีย์ ……….…...............………………………..
โทรศัพท์ ………………….…......….ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..ต่อ ……….……มือถือ…….….…….………………………..
e-mail ……………………………………………………………………......................................................................................................
๔. ผูต้ ิดต่อประสานงาน
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คานาหน้า.………………………ชื่อ..........…………………………………………….……....…………
โทรศัพท์ ………………….…......…..ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….…………………
e-mail ……………….…………………………………………………......................................................................................................

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคาขอรับใบอนุญาต
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนติ ิบคุ คล)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ
☐ สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดนิ O โฉนดที่ดนิ O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อื่นๆ
……………….................................
☐ สาเนาเอกสารแสดงว่าผูข้ อรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ทดี่ ิน หรือหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดแู ลและรับผิดชอบที่ดนิ ดังกล่าว
☐ สาเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ามัน ระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามัน ระบบอุปกรณ์นริ ภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จานวน ๓ ชุด
☐ รายการคานวณความมัน่ คงแข็งแรงและระบบที่เกีย่ วข้อง จานวน ๑ ชุด
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนน
ส่วนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้า (ให้นามายืน่ ก่อน
พิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอัน
เกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)
☐ อื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. รายการที่ขออนุญาต
๖.๑ ข้อมูลภาชนะบรรจุน้ามัน
ชนิดน้ามัน

ประเภทน้ามัน

ประเภทภาชนะ

ปริมาตรรวม (ลิตร)

ขนาด

จานวน

ปริมาตรรวม(ลิตร)

ไวไฟน้อย
ไวไฟปานกลาง
ไวไฟมาก

๖.๒ ข้อมูลอืน่ ๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนีถ้ ูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………………………………………………..)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………….

