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คู่มือประชาชน

ส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม



 

 

 
             งานในหน้าที่ส่วนโยธา 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

งานก่อสร้าง   งานออกแบบและ
ก่อสร้างงานโยธา จดัวางผงัเมือง งานแนว

เขต งานซอ่มแซมบ ารุงรักษา งาน
ตรวจสอบตา่ง ๆ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานก่อสร้างอาคาร ตรวจสอบแนวเขต
ท่ีดิน การขออนญุาตต่าง ๆ ด้านอาคาร

งานประสานสาธารณูปโภค ถนน ทาง
เท้า สะพาน ทางระบายน า้ ระบบประปา 

สิ่งปลกูสร้าง งานไฟฟา้สาธารณะ  

งานผังเมือง  จดัวางผงัเมือง แนว
เขตท่ีดิน ท่ีดินสาธารณประโยชน์

แผนผงั แผนท่ีต าบล

ส่วนโยธา         
อบต.ดอนศรีชุม

Public Works 
Division

Subdistrict 
Administration 
Organization   (SAO)



 

 

 

• 
รือ้ถอนอาคาร     

 
 
 

 

ขออนญุาต
ก่อสร้าง

ดดัแปลง
อาคาร

รือ้ถอนอาคาร
เคล่ือนย้าย
อาคาร

พรบ.การขุดดนิและถม
ดนิ พ.ศ. 2543

ขดุดนิ

ถมดนิ

พรบ.ควบคุมน า้มัน
เชือ้เพลิง(ฉ.2) พ.ศ. 

2550

การขออนญุาตประกอบ
กิจการควบคมุประเภท 

1,2,3

ย่ืนค าร้อง
• ขอความ
อนเุคราะห์
รับรอง
สิ่งก่อสร้าง

ย่ืนค าร้อง
• ขอความ
อนเุคราะห์
ซอ่มแซม
ไฟฟ้า

ย่ืนค าร้อง

• ขอความ
อนเุคราะห์งาน
ซอ่มแซม ถนน  
รางระบายน า้ 
ระบบประปา 
ฯลฯ



 

 

 
 
 
 

การขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร 

หลักฐานการขออนุญาตที่ต้องน าไป 

ส าเนาโฉนดที่ดิน จ านวน  ๑  ชุด 
ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   จ านวน  ๑  ชุด 
ส าเนาแบบแปลนก่อสรา้งอาคาร พร้อมผังบริเวณ  จ านวน  ๓  ชุด 
ใบรับรองวุฒิของผู้เขียนแบบ (ใบ ร.บ.) จ านวน  ๑  ชุด 
ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  จ านวน  ๑ ชุด (กรณี
เข้าข่ายวิศวกรรมควบคุม) 
 
หมายเหต ุ
ถ้ากรณีโฉนดที่ดินไม่ใช่ของผู้อนญุาตให้ผู้ขออนญุาตเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วย 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของโฉนด 
-ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนด 
-ใบยินยอม (อนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่) 
-ส าเนาสัญญาซือ้ขายทีด่ิน 
-หนังสือมอบอ านาจ 

 

คูม่ือประชาชนส าหรับติดต่อราชการส่วนโยธา 



 

 

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 
 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ฉบับละ ๒๐ บาท 
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร  ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ฉบับละ ๑๐ บาท 
              
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ 
 
 
อาคารสงูไม่เกินสามชั้นหรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ตร.ม.ละ ๐.๕๐ บาท 
อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นหรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน 
๑๕ เมตร ตร.ม.ละ ๒ บาท 
อาคารสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน ๑๕ เมตร        ตร.ม.ละ ๔ บาท 
อาคาร (รั้วหรือก าแพงรวมทั้งประตูหรือก าแพงเมตรละ ๑ บาท) 
            

 

 

            
 

กฎหมายควบคุมอาคาร 



 

 

 
คือ กฎหมายท่ีต้องการเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบความ

ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้อาคาร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย สวยงามและมีการจัดการด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียกอ่นปลอ่ยลงสูท่างระบายน้ าสาธารณะ ฯลฯ 

 
ความหมายของคําว่า "อาคาร"  
         "อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินคา้ส านักงานและสิ่งท่ีสร้างขึ้น
อยา่งอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู ่หรือเข้าใชส้อยได้ และหมายความรวมถึง 
๑. อัฒจันทร์ หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
๒. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพงหรือ
ประตู ท่ีสร้างติดต่อหรือใกลเ้คียงกับท่ีสาธารณะ หรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นใหบุ้คคลท่ัวไปใชส้อย 
๓. ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งปา้ย 
๔. พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ 

 
                 อาคารหรือสิ่งก่อสร้างท้ังหมดที่กลา่วมานี้ หากจะด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ในท้องท่ีท่ีได้มกีฎหมายควบคุม อาคารบังคับใช้แล้ว ต้องขออนุญาต
และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียกอ่น 

 

                 
   

               "ดัดแปลง" หมายความวา่ เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสว่น น้ าหนัก เนื้อท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้าง
ไว้แล้วใหผ้ิด ไปจากเดิม 

 
 
 
 
ยกตัวอยา่งเช่น การต่อเติมหลังคาด้านหลังตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ การต่อเติมหลังคาคลุมชั้น

ดาดฟ้า เป็นการดัดแปลงอาคาร เพราะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม รูปทรงและเนื้อท่ีของอาคาร 



 

 

หรือการติด ตั้งเสาสูง ซึ่งเป็นโครงเหล็ก เพ่ือรับสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนดาดฟ้า ก็ถือว่าเปน็การ
ดัดแปลงอาคาร เพราะเป็นการเพ่ิมน้ าหนักใหก้ับโครงสร้างของอาคาร เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถงึส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย ดังนี ้

 
           “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเข้าใช้สอยได้ท่ีมีความสูงตั้งแต่
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับ
อาคารทรงจั่วหรือป้ันหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
          “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นท่ีอาคารหรือส่วน
ใดของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หน่ึงหม่ืนตารางเมตรขึน้ไป 
           “อาคารชุมนุมคน” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนท่ีตั้งแต่หน่ึงพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้ารอ้ย
คนขึ้นไป 
          “โรงมหรสพ” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เปน็สถานท่ีส าหรับฉาย 
ภาพยนตร์แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ลักษณะอาคารทีต่้องขออนุญาต  



 

 

 
๑. สร้างอาคารข้ึนใหม่ 
๒. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ดังนี ้
                 ๒.๑ เปลี่ยนโครงสร้างของอาคารคอนกรีตและเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง หรือเปลี่ยน
โครงสร้างของอาคารท่ีเป็นวัสดุอื่น โดยเปลี่ยนวัสดุ ขนาด จ านวน หรือชนิดของเดิม 
                ๒.๒ เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมน้ าหนักให้โครงสร้างของ
อาคารเกินร้อยละ ๑๐ 
                ๒.๓ ลดหรือขยายเนื้อท่ีของชั้นหนึ่งชั้นใดหรือหลังคาเกินกว่า ๕ ตารางเมตร 
                ๒.๔ เพ่ิมหรือลดจ านวนเสา หรือคาน 
๓. กอ่สร้างดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 
               ๓.๑ ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตท่ีสาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาต
เกินร้อยละ ๒๐ หรือเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ   
               ๓.๒ สัดส่วนของโครงสร้างผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้รับอนุญาตเกินร้อยละ ๕ 
๔. รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร 
๕. ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่เข้าข่ายควบคุมการใช้ 
๖. ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ ตามมาตรา ๘ (๙) เพ่ือการอื่น 
 
 
 
 

                  
 
  
 
 
 
 

 บทกําหนดโทษ  



 

 

 
๑ ผูใ้ดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตตลอดจน
เง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
๒ ผู้ใดได้รับค าสั่งจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม และฝ่าฝืนค าส่ังดังกล่าว นอกจากต้อง
ระวางโทษปรับตามข้อ ๑ แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่า
ฝืน 
 
๓ ถ้าเปน็การกระท าเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการศึกษา หรือสาธารณสุข หรือ
เป็นการกระท าในทางการค้าเพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับเป็นสิบเทา่ของโทษที่บัญญัติไว้ ส าหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 
 
๔ การปลูกสรา้งโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจ าต้องไดร้ับอนุญาตนั้นมีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
- ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ ๕ ตารางเมตร 
- เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อท่ีมากขึ้นกว่าเดิม 
- เพ่ิม ลดจ านวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง 
 

                
 
 
 
ใบอนุญาตหายหรือชํารุด ทําอย่างไร 



 

 

 
           ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ให้แจ้งความ แล้วน าใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจา้
พนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
           ถ้าใบอนุญาตใดๆ ช ารุดในสาระส าคัญ ให้น าใบอนุญาตที่ช ารุดนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
           ถ้ามีการกอ่สร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝา่ฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการ ดังนี้ 
๑. มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน ให้ระงับการกระท าดังกล่าว 
๒. มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในสว่นใดๆ ของอาคารท่ีมีการกระท าการฝ่าฝืน 
           เมื่อด าเนินการตาม ๑. และ ๒. แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาว่าการกระท าดังกลา่ว
สามารถแก้ไขให้ถูกต้องไดห้รือไม ่
           ถ้าสามารถแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าส่ังให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคารแก้ไขให้ถูกต้อง 
           ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นท้ังหมดหรือ
บางสว่นก็ได้ 
          การด าเนินการท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการแจ้งความเพื่อด าเนินคดี
ดว้ยกฎหมายควบคุมอาคาร มีบทก าหนดโทษ กรณี 
 
 

                         
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์ม การขออนุญาต 

ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร  
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
แบบ อ. 1 

 
 

 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
เลขที่............................ 

อนุญาตให้..........................................................................  เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่............. ............... 
ตรอก/ซอย...................................................... ถนน................................................. .... หมูท่ี่..................................... 
ต าบล/แขวง............................................................. อ าเภอ/เขต...................................... จังหวั ด ...........................       
 ข้อ 1 ท าการ................................................................................................................................................  
ที่บ้านเลขที่............................................... ตรอก/ซอย..................................... ถนน................................................                                       
หมู่ที่ ............... ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวั ด........................... 
ในที่ดินโฉนดที่ดิน  เลขท่ี/น.ส.3ก.เลขท่ี/ส.ค.1 เลขที 
................................................................................................ เป็นที่ดินของ
............................................................................................ ................................................................... ข้อ 2 
เป็นอาคาร………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

(1)  ชนิด............................................................................................. จ านวน...... .........................  
เพ่ือใช้เป็น........................................................พ้ืนที่/ความยาว ......................................... ...........                              

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน ................ คัน พ้ืนที่รวม........................................ตารางเมตร 
(2)  ชนิด............................................................................................. จ านวน...................... .........  
เพ่ือใช้เป็น........................................................พ้ืนที่/ความยาว ......................................... ...........                              

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน ................ คัน พ้ืนที่รวม........................................ตารางเมตร 
ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณเลขที่.......................... 

ลงวันที่......................................................ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 
ข้อ 3 โดยมี.................................................เป็นผู้ควบคุมงาน  ……….……………………….........เป็น

ผู้ออกแบบและค านวณ 
ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรือมาตรา 10  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้วต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ..................เดือน................................ พ.ศ. .................. 
        ออกให้  ณ วันที่ ...................เดือน .............................  พ.ศ. .................. 

      ลงชื่อ) 
                                             (นายสม  อุปนันท์) 
                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
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                                                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 

 
คําเตือน 

 
 1. ถ้าผู้ได้รับ ใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงาน จะบอก
เลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ  ทั้งนี้  ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่
ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น   ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้   ผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
ระงับการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่   และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่ง
มอบหนังสือแสดงความยินยอม   ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่   หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น   ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และ
ทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต    การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ   ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืนนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง   ดัดแปลง   หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ท าการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว  ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  32  ก่อนจึงจะใช้อาคาร
นั้นได ้
 4.  ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต  ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งที…่…………… 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่…....เดือน….……….พ.ศ………..…   
      โดยมีเงื่อนไข……………………..... 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
( ลายมือชื่อ )………………………………. 
ต าแหน่ง นายก อบต. ดอนศรีชุม 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้อนุญาต 

……../………./……… 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งที…่…………… 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่…....เดือน….……….พ.ศ………..…   
      โดยมีเงื่อนไข……………………..... 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
( ลายมือชื่อ )………………………………. 
ต าแหน่ง นายก อบต. ดอนศรีชุม 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้อนุญาต 

……../………./……… 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งที…่…………… 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่…....เดือน….……….พ.ศ………..…   
      โดยมีเงื่อนไข……………………..... 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
( ลายมือชื่อ )………………………………. 
ต าแหน่ง นายก อบต. ดอนศรีชุม 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้อนุญาต 

……../………./……… 



 

 

กฎหมายเก่ียวกับการขออนุญาต 
ขุดดิน ถมดิน 

ขุดดิน ถมดินอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมาย 
 

การขุดดินเท่าใดถึงจะถือว่ามีการขุดดินทีต่้องแจ้งตามกฎหมาย 
มีการขุดดินลึกเกิน 3.00 เมตร 
มีการขุดดินที่มีพื้นทีป่ากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน) 
ขุดดินลึกเกิน/พื้นที่ปากบ่อดินเกินกว่าที่ จพถ.ก าหนด 
 
ข้อยกเว้นการบังคับใช้ 
ขุดบ่อน้ า พื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตร.ม. ไม่ตอ้งแจ้ง 
มิให้บังคับการขุดดิน ถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว 
การท าฐานรากของอาคาร 
การท าก าแพงกันดิน 
การขุดคลองของกรมชลประทาน 
 
ข้อกําหนดเฉพาะเรื่องของการขุดดิน 
ถ้าขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรอืแรท่ี่มีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ ให้
หยุดการขุดแล้วแจ้ง จพก.เพื่อแจ้งกรมศลิปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี (ม.24) 
ขุดดินลึกน้อยกว่า 3.00 เมตร ถ้าห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เทา่ของความลึก ต้อง
จัดการป้องกันตามวิสัยที่ควรกระท า 
 
 

                   
 



 

 

ถมดินเท่าใดจึงจะถือวา่มีการถมดินทีต่้องแจ้งตามกฎหมาย 
มีการถมดินลึกสูงเกนิกว่าที่ดินข้างเคยีงและพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 
1 งาน) 
หรือพื้นที่เนินดินตามที่ จพถ.ก าหนด (ต้องท ารางระบายน้ าพอที่จะไม่ท าให้น้ าท่วม
ที่ดินข้างเคยีงหรือบุคคลอื่น) 
 
ถมดินเท่าใดจึงจะถือวา่มีการถมดินแต่ไมต่้องแจ้งตามกฎหมาย 
มีการถมดินลึกสูงเกนิกว่าที่ดินข้างเคยีงและพื้นที่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 
1 งาน) (ต้องท ารางระบายน้ าพอที่จะไมท่ าให้น้ าท่วมที่ดินขา้งเคยีงหรือบุคคลอื่น) 
 

 
 

 
 
 
 
 
บทลงโทษ 
ขุดดิน ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง (ม.35) จ าคุก 1 ปี/ปรับ 50,000 บาท (ถ้าอยู่ใน
บริเวณ ห้ามขุด ห้ามถม โทษ x 2) จ าคุก 2 ปี / ปรับ 100,000 บาท 



 

 

ขุดดิน ถมดิน ไม่เปน็ไปตามกฎกระทรวง (ม. 36) ปรับ 30,000 บาท/ปรับรายวัน 
1,000 บาท 
ขุดดินลึก 3 เมตร และห่างเขตที่กินน้อยกวา่ 2 เท่า ของความลึกแล้วไมม่ีการ
ป้องกันการพังทลาย (ม. 24) 
ถมดินไม่ท าการระบายน้ า ม.26 วรรคหนึ่ง) ปรับ 10,000 บาท 
ขัดขวางพนักงานเจา้หน้าที่ (ม.38) ปรับ 2,000 บาท 
ขุดดินพบของมีคา่แล้วไม่แจ้ง จพถ. ภายใน 7 วัน (ม.39) ปรับ 5,000 บาท /จ าคุก 
1 เดือน 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ จพถ. สั่งให้หยุดขุดดิน ถมดิน (ม.40) จ าคุก 1 ปี /ปรับ 
50,000 บาท 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ จพถ. สั่งให้จัดการป้องกัน/จัดการแก้ไขการพังทลาย ขุดดิน 
ถมดิน    (ม.41) ปรับ 30,000 บาท /ปรับรายวนั 500 บาท 
 
 

 
 

 
การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน 
หลักฐานในการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน 
แผนผังบริเวณที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียงพรอ้มทัง้วิธีการขุดดินหรือถมดนิ 



 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบ้านของผูแ้จ้ง 
ส าเนาหรอืหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนติิบุคคล(กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีมีการ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) 
รายการค านวณ 
หนังสือรับรองวา่เปน็ผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน พรอ้มส าเนาบัตร
อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมลีักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ส าเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/สค. 1 ที่จะท าการขุดดิน/ถมดินถ่ายส าเนาหน้า
หลังเท่าฉบับจริง 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนา 
หนังสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามข้อ 3 ส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณทีี่งานมลีักษณะ ขนาด อยู่
ในประเภทวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ 
 

       
 
ขั้นตอนการขอนุญาตขุดดิน- ถมดิน 
ขอรับค าขออนญุาตจากส่วนโยธา 
น าเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบค าขออนุญาต 
น าเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจสถานที ่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 



 

 

ออกใบอนุญาต 
ผู้ยื่นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนยีม 
 
ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน-ถมดิน 
ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน-ถมดิน ระยะเวลา 1 วัน 
ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆในการพิจารณาใบอนุญาต 
ระยะเวลา 2 วัน 
ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ต่าง ๆ ระยะเวลา 1 วัน 
ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน รวมระยะในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตรวม 5 วัน 
 
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน 
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 
 
 

       
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
การแจ้งการขุดดิน และถมดิน  

ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม 
 

๑. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน  ๗  วันท าการ 
 

๓. หลักฐานประกอบ 
๑. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ที่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน จ านวน ๓ ชุด  
๒. ส าเนารายการค านวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จ านวน ๑ ชุด  
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา   จ านวน  ๑  ฉบับ                               
๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  จ านวน ๑ ฉบับ  
๕. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล  จ านวน ๑ ฉบับ                    
๖. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อ         

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
๗. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
๘. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมส าเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  จ านวน ๑ ชุด 
๙. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจ านวน ๑ ชุด 

     ๑๑.   ส าเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่  จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๑๒.  เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน แบบ ขดถ. ๑) 
ตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ 
ที่ขอแจ้ง ขุดดิน /ถมดิน 

รับใบแจ้งการขุดดิน /ถมดิน 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

 

ออกใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
(แบบ ด.๒) 



 

 

 
 
 

แบบฟอร์ม คําร้องขอความ
อนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คําร้องทั่วไป 
 

เขียนที่.................................................... 

วันที่.........เดือน......................................พ.ศ................... 
 

เรื่อง .................................................................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.......... 
ถนน...............................................ต าบล..................................อ าเภอ..............................จั งหวัด............................. 
ขอยื่นค าร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 
 
  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.................................................................................................... ........ 
................................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   
  จึงเรียนมาได้โปรดพิจารณาด าเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้ยื่นค าร้อง 

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



 

 

เบอร์โทร............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
     ขั้นตอน     ผู้รับผิดชอบ  
   
 
 
                                                 ส่วนโยธา 
 
         
          
         ส่วนโยธา 
 
 
       
 
         ส่วนโยธา 
 
     
สรุป  กระบวนการบรกิาร 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2 วัน/ราย 

 
 

1.รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องและส ารวจ
ความเสียหาย (1 วัน) 

 
 

2.เตรียมวัสดอุุปกรณ์การซ่อม  (1วัน) 

 
 

3.ซ่อมแซมไฟฟา้ที่ขัดขอ้ง  (1วัน) 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์ม คําร้องขอความ
อนุเคราะห์รับรองส่ิงปลูกสร้าง 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

     แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
  ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 

 

 
ส่วนโยธา องค์การบรหิารส่วนตําบลดอนศรชีุม 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ขออนญุาตยื่นค าขออนุญาตประเภทต่าง ๆ ตามค าขอ (แบบ  ข.1) 
    พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบือ้งต้น (ไม่เกิน 1 วัน) 

1.  
 

   2. นายช่างโยธา ตรวจเอกสาร หลักฐาน (ไมเ่กิน 3 วัน) 
 
 

   5. เจ้าพนักงานท้องถิน่พิจารณา ออกใบอนุญาตและแจ้งผู้ขอ (ไม่เกิน 5 วัน) 
 

   3. นายช่างโยธาออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ (ไม่เกิน  3 วัน)
วัน) 
 
 

   4. นายช่างโยธาตรวจแบบแปลน (ไม่เกิน  13 วัน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ระยะเวลารวมทั้งหมดไม่เกิน 25 วนั 
 
 

 

        ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
  ขั้นตอน      ผู้รับผิดชอบ  
    
 
 
                                                                 
         ประชาชน  
           
         
         
 
            
 
 
           นายช่างโยธา  
       
 
         
 
หมายเหตุ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1.ค าร้องขอหนังสือรับรอง 

   6. ผู้ยื่นค าขอช าระคา่ธรรมเนยีม พร้อมรับใบอนุญาต  

 
        
 
 

1.ยื่นเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
 (1 วัน) 

 
 

2.เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ (1วัน) 
 

 

3.แจ้งผลการด าเนินการ(1 วัน) 
 

 



 

 

  2.ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
  3.โฉนดผู้ยื่นค าร้อง 
  4.รูปถ่ายบ้าน 
 

             
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

(แบบ ธพ.ป.๑) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

(แบบ ธพ.ป.๒) พร้อมตัวอย่าง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

(แบบ ธพ.น.๑) พร้อมตัวอย่าง 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

(แบบ ธพ.น.๒) พร้อมตัวอย่าง 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มคําขอต่ออายใุบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

(แบบ ธพ.น.๓) พร้อมตัวอย่าง 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การประกอบกิจการ 
ควบคุมประเภทที่ ๓ 

(แบบ ธพ.น.๔) พร้อมตัวอย่าง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มคําขอโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

(แบบ ธพ.น.๕)  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๓ 
(แบบ ธพ.น.๖)  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจตรา    
ต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิง(แบบ ต.๗)  
 



 

 

 
 
 

แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่                        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
๑. รับเร่ืองการแจ้งประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น๑ 
อปท. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง 
ไม่ถูกต้อง แจ้งผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไข 
ถูกต้อง ออกใบรับแจ้ง ตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันท่ีแจ้ง 
๒. เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้แจ้งส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบภายใน ๓๐ 
วัน 
                แผนผังขั้นตอนการออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
 

                                    

      ไม่ถูกตอ้งครบถว้นแจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ข 

         อปท.     แจ้งเพื่อทราบภายใน ๓๐ วนั 
             

 ครบถ้วนถูกต้อง 

          
   

       
                 ออกใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการภายในวนัทีแ่จ้ง 

ผูป้ระกอบ
กิจการยืน่
เร่ืองแจง้
ประกอ บ  
กิจการตาม
แบบ ธพ.น.

๑ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดั
หรือกรม ฯ 

ออกใบรับแจง้
ตามแบบ ธพ.น 

๒ 

ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบการใชป้ระโยชนท่ี์ดินตาม
กฎหมายผงัเมือง 
 



 

 

 
 
 
การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดงัต่อไปนี้ 
๑. การเห็นชอบให้ท าการก่อสร้าง 
๒. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
๓. การออกใบอนุญาต 
๔. การต่ออายุใบอนุญาต 
๕. การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
๖. การโอนใบอนุญาต 
๗. การทดสอบและตรวจสอบถัง ระบบท่อและอุปกรณ์ครบวาระ ๑๐ ปี 
 
๑. การเห็นชอบแบบให้ทําการก่อสร้าง อปท.มีหน้าที่ 
๑.๑ รับเร่ืองการขออนุญาต 
อปท. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ตามแบบ ธพ.น ๓ 
ไม่ถูกต้อง คืนเร่ืองแก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตภายใน ๗ วัน 
ถูกต้อง แจ้งส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงานเพ่ือนัดหมายตรวจสอบสถานท่ีร่วมกัน 
๑.๒ ตรวจสอบสถานที่ 
อปท. แจ้งนัดหมายกับ ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือร่วมตรวจสอบสถาน 
ท่ีและลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน 
ไม่ถูกต้อง แจ้งข้อขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต 
ถูกต้อง ส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการขออนุญาตให้ ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรม 
ธุรกิจพลังงานเพ่ือตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย 
๑.๓ ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้างและรายการคํานวณ 
ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงานแจ้งผลการพิจารณาให้ อปท. ทราบ 
๑.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
 อปท. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 



 

 

 
แผนผังขั้นตอนการเห็นชอบแบบให้ทําการก่อสร้าง 

 
 

                  

 
 
๒. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย อปท.มีหน้าท่ี 
๒.๑ รับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย 
อปท. แจ้งให้ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน ทราบภายใน ๓ วันท าการ 
๒.๒ การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 

 

 

 

     ไม่ถูกตอ้งแจง้คืนเร่ือง         ไม่ถูกตอ้ง 
     ภายใน  ๗ วนั 

ผูข้ออนุญาตยื่น
ค าขอ(แบบ 

ธพ.น. ๓) พร้อม
แบบก่อสร้าง
และรายการ
ค านวณและ
เอกสารอ่ืน 

ตามท่ีระบุไวใ้น
แบบ ธพ.น. ๓ 

อปท.
ตรวจสอบ
เอกสาร 

อปท.ตรวจ
สถานท่ี พนจ. 

พนจ.ตรวจแบบ
ก่อสร้าง,รายการ

ค านวณ 

อปท.แจง้ผลการ
พิจารณาใหผู้ข้อ
อนุญาตทราบ 

พนจ.แจง้ผลการ
พิจารณาให ้       
อปท.ทราบ 



 

 

ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงานส่งเจ้าหน้าท่ีไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ 
ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงระบบท่อและอุปกรณ์แล้วแจ้งผลให้ อปท. ทราบเพ่ือแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต 
 
    แผนผังขั้นตอนการทดสอบถังเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อนออกใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
๓.๑ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จแจ้งต่อ อปท. 
๓.๒ อปท. ด าเนินการ 
๓.๒.๑ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างตามแบบท่ีได้รับความเห็นชอบ 
๓.๒.๒ ตรวจสอบการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๒.๓ ท าบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 
๓.๓ ผลการตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง แจ้งข้อขัดข้องเพื่อให้ผู้ขอนุญาตแก้ไข 
ถูกต้อง ออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ. น ๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
๓.๔ ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่การได้รับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน 
๑๕ วันท าการ 
๓.๕ เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว ให้ส่งส าเนาใบอนุญาตให้ ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน
ภายใน ๕ วันท าการ 

 

ผูอ้นุญาตยืน่
หนงัสือขอนดั
ทดสอบฯต่อ 

อปท. 

อปท.แจง้ พนจ.
เพื่อนดัทดสอบ
ภายใน ๓ วนัท า

การ 

พนจ.ควบคุมการ
ทดสอบถงัเก็บ
น ้ ามนัเช้ือเพลิง
และอุปกรณ์ 

พนจ.แจง้ผลการ
พิจารณาให ้อป

ท.ทราบ 

อปท.แจง้ใหผู้ ้
ขออนุญาต
รับทราบ 



 

 

 
แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาต 

 
๔. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
๔.๑ การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต 
๔.๑.๑ ผู้ขออนุญาตยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ต่อ อปท. ตามแบบ ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ วนัก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๔.๑.๒ อปท. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้ส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาตภายใน ๗ วัน 
๔.๒ การออกใบอนุญาต (ต่ออายุ) 
๔.๒.๑ ให้น าผลการตรวจตรา ไม่เกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา 
๔.๒.๒ จากบันทึกผลการตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง แจ้งข้อขัดข้องเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข 
ถูกต้อง อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
๔.๒.๓ ระยะเวลาการด าเนินการ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๔.๒.๔ อปท. ส่งส าเนาใบอนุญาตให้ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงานภายใน ๑๕ วัน 

 

            ไม่ถูกตอ้งแจง้แกไ้ข 

 
      

 

         ถูกตอ้ง 
 
 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจง้ก่อสร้างแลว้เสร็จจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตไม่เกิน ๑๕ วนัท าการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจง้ก่อสร้างแลว้เสร็จจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตไม่เกิน ๑๕ วนัท าการ 

ผูข้ออนุญาตยืน่
หนงัสือขอรับ

ใบอนุญาตฯพร้อม
เอกสารประกนัภยั
ต่อ อปท.(เม่ือ

ก่อสร้างเสร็จแลว้) 

อปท.ตรวจส่ิงปลูกสร้าง
ระยะปลอดภยัและเอกสาร

หลกัฐาน 

อปท.ออกใบอนุญาต 
ธพ.น.๔ 

อปท.ส่งส าเนาใบอนุญาตให ้
พนจ.ทราบภายใน ๕ วนั 

อปท.แจง้ผูข้ออนุญาตเพื่อข าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมถงัรับใบอนุญาต 
ธพ.น.๔ 



 

 

 
                              แผนผังขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต 
 

 
 
๕. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
๕.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระท าในท านองเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่ 
๕.๒ กรณีไม่มีการแก้ไขถังเก็บน้ ามัน ระบบจ่าย ท่อและอุปกรณ์ ไม่ต้องด าเนินการทดสอบระบบความปลอดภัย 
๖. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
๖.๑ ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอตามแบบ ธพ.น ๘ ต่อ อปท. 
๖.๒ อปท. ตรวจเอกสารหลักฐานตามแบบ ธพ.น ๘ 
 

ไม่ถูกต้อง คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค าขอ ภายใน ๗ วัน 
ถูกต้อง ให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
๖.๓ ระยะเวลาการด าเนินการ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๖.๔ อปท. ส่งส าเนาใบอนุญาตให้ส านักงานพลังงานจังหวัด ภายใน ๕ วัน 

      ไมถู่กตอ้งคืนเร่ืองภายใน ๗ วนั 

 

 

 

       ถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเร่ืองขอต่ออายจุนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตไม่เกิน ๑๕ วนัท าการ 

ผูข้ออนุญาตยืน่ค  าขอ
(แบบ ธพ.น.๖) พร้อม
เอกสารประกนัภยั 
ภายใน ๖๐ วนัก่อน
ใบอนุญาตหมดอาย ุ

อปท.ตรวจสอบ
เอกสาร 

อปท.ออก
ใบอนุญาต 
ธพ.น.๔ 

อปท.แจง้ผูข้ออนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมถงัและรับ
ใบอนุญาต ธพ.น. ๔ 

อปท.ส่งส าเนาใบอนุญาตต่ออายุ
ให ้พนจ.ทราบภายใน ๑๕ วนั 

น าหลกัฐานบนัทึกผลการตรวจสถาน
ประกอบการกิจการท่ี อปท.ตรวจร่วมกบั
พนจ.ไม่เกิน ๑๘๐ วนัมาใชป้ระกอบการ

พิจารณาต่ออาย ุ



 

 

 
                                               แผนผังขั้นตอนการโอนใบอนุญาต 
 

 
 
 การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบท่อและ 
อุปกรณ์ตามวาระ 
๗.๑ ผู้ขออนุญาตประกอบการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อ อปท. เพ่ือขอทดสอบและตรวจสอบถังฯ 
๗.๒ อปท. แจ้งส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบและ
ตรวจสอบ 
๗.๓ ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ ามัน 
เชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ อปท. ทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต 
 
 

แผนผังขั้นตอนการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ ๑๐ ปี 

 

     

       ไมถู่กตอ้งคืนเร่ืองแก่ผูข้ออนุญาตภายใน ๗ วนั 

 

 

                                   ถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเร่ืองขอโอนใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตไม่เกิน ๑๕ วนัท าการ 
 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเร่ืองขอโอนใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตไม่เกิน ๑๕ วนัท าการ 
 

ผูข้ออนุญาตยืน่ค  า
ขอ(แบบ ธพ.น.
๘)พร้อมเอกสาร
ประกอบตามท่ี
ก าหนดในแบบ 

อปท.
ตรวจสอบ
เอกสาร 

อปท.ออก
ใบอนุญาต 
ธพ.น.๔ 

อปท.แจง้ผูข้ออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมถงัและรับ
ใบอนุญาต ธพ.น.๔ 

อปท.ส่งส าเนา
ใบอนุญาตให ้พนจ.
ทราบภายใน ๕ วนั 



 

 

 
 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามัน
เช้ือเพลิง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจ าปี ๒๕๔๖ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๑ 
และชั้น ๒ (ขนาดใหญ่และขนาดกลาง) พร้อมท้ังมอบอ านาจการเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไปแล้ว นั้น 

เพ่ือให้การโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๓๒ (๑) และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจ าปี ๒๕๔๗ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๔ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๕ (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดเล็ก) และอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๔ วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมธุรกิจ
พลังงานจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

 

ผูข้อนุญาตยืน่
หนงัสือขอนดั
ทดสอบฯ ต่อ 

อปท. 

อปท.แจง้ 
พนจ.เพื่อ
นดัทดสอบ 

พนจ.ควบคุมการ
ทดสอบถงัเก็บ
น ้ ามนัเช้ือเพลิง
และอุปกรณ์ 

พนจ.แจง้ผล
การพิจารณา
ให ้อปท.ท

ราบ 

อปท.แจง้ผลให้
ผูข้ออนุญาต
รับทราบ 



 

 

ข้อ ๑  กรมธุรกิจพลังงาน ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงาน
ส าหรับปี ๒๕๔๗ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น ๔ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลชั้น ๕ (องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดเล็ก) ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบกิจการ 

(๒) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจ
ตราสถานประกอบกิจการ 

(๓) กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตรา
สถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ยกเว้นประเภท ฉ 

ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบอ านาจการเป็นผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบ 

ข้อ ๓[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วิโรจน ์ คลังบุญครอง 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

http://law.longdo.com/law/129/sub552#_ftn1


 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

เร่ือง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกําหนด 

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(ฉบับที ่๒) 

                   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การปฏิบัติงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่
แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง          ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) ไว้ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมธุรกิจพลังงาน 

๑.๑ การเตรียมรับภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งส านักงานพลังงาน
ภูมิภาค และด าเนินการดังนี้ 

(๑) หน่วยงานรองรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสถานท่ีตั้งหน่วยงานให้
ส านักงานพลังงานภูมิภาค ทราบเพ่ือประสานการติดต่อ 

(๒) บุคลากร จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และต้องแจ้งรายชื่อให้ส านักงานพลังงานภูมิภาคทราบ เพื่อประสานการติดต่อ 

(๓) ข้อมูลสถานท่ีประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประสานกับส านักงานพลังงานภูมิภาคในการจัดรวบรวมข้อมูลของสถานท่ีประกอบกิจการท่ีมีอยู่เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจตราต่อไป 

(๔) สถานท่ีติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้
ประชาชนทราบ 

(๕) การรับมอบงาน ส านักงานพลังงานภูมิภาค ท่ีได้รับการแจ้งตาม (๑) ถึง (๓) แล้ว 
จะด าเนินการรวบรวมรายละเอียดของงานท่ีปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีนัดหมาย 

๑.๒ การตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง 



 

 

(๑) จัดท าแผนการตรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนการตรวจตรา
สถานท่ีประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและเสนอให้ส านักงานพลังงานภูมิภาค
ทราบเพ่ือพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน 

(๒) การด าเนินการตรวจตรา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตรวจตราให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๓) การรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรวบรวมผลการตรวจตรารายงานให้
ส านักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อทราบทุกเดือน (ถ้ามี) 

๑.๓ การออกใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งการประกอบกิจการให้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบกิจการตามกฎหมายผังเมืองให้ครบถ้วนถูกต้อง 
หากไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันท่ีได้รับแจ้ง เพื่อน าไปแก้ไขต่อไป 

(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น ๒ ภายในวันท่ีรับแจ้ง หากเห็น
ว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

(๓) เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้ส านักงานพลังงานภูมิภาคเพื่อทราบภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออกใบรับแจ้ง 

๑.๔ การอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

(๑) การเห็นชอบแบบให้ทําการก่อสร้าง 

(๑.๑) การรับเรื่องขออนุญาต 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดในรายการประกอบแบบค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น ๓ ให้
ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืนเร่ืองแก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้แจ้ง
ส านักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานท่ีร่วมกัน 

(๑.๒) ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนัดหมายกับส านักงานพลังงานภูมิภาค เพ่ือร่วมกัน
ตรวจสอบสถานท่ีและลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องพร้อม
ส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต 



 

 

หากผลการตรวจสอบถูกต้องและไม่ขดัต่อข้อก าหนดหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลการตรวจสอบพร้อมเร่ืองราวการขออนุญาตแบบแผนผัง แบบ
ก่อสร้าง และรายการค านวณท้ังหมดไปให้ส านักงานพลังงานภูมิภาค เพ่ือตรวจสอบด้านเทคนิคและ
ความปลอดภัย 

(๑.๓) ตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้างและรายการค านวณ 

เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส านักงานพลังงานภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

(๑.๔) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากส านักงานพลังงานภูมิภาคแล้วองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

(๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 

(๒.๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย 

เมื่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขอ
อนุญาตท่ีได้ติดตั้งถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ ามันเชื้อเพลิงแล้ว ให้แจ้งให้ส านักงานพลังงานภูมิภาค 
ทราบภายใน ๓ วัน ท าการ 

(๒.๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 

ส านักงานพลังงานภูมิภาคจะส่งเจ้าหน้าท่ีไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ ามันเชื้อเพลิง เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต 

(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(๓.๑) เมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานท่ีประกอบกิจการตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้วเสร็จให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบระยะปลอดภัย 
ทางเข้าออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานท่ีประกอบกิจการ ก าแพงกันไฟ รางระบาย
น้ า บ่อกักไขมัน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามแบบท่ีได้รับความเห็นชอบ ตรวจสอบระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการได้รับ



 

 

อนุญาตให้ท าทางเช่ือม หรือกระท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ าแล้วแต่กรณี แล้วจึงท าบันทึกการตรวจสอบไว้เป็น
หลักฐาน 

(๓.๓) ผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น ๔ 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

(๓.๔) ระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนเสร็จ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 

(๓.๕) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนาใบอนุญาตไป
ให้ส านักงานพลังงานภูมิภาค ทราบภายใน ๕ วัน ท าการ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน 

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานท่ี
จนถึงการได้รับอนุญาต กระท าการในท านองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในคร้ังแรก
โดยอนุโลมตาม (๑) ถึง (๓) และหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง ระบบจ่ายน้ ามัน
เช้ือเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ไม่ต้องด าเนินการตาม (๒) 

(๕) การต่ออายุใบอนุญาต 

(๕.๑) การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต 

(๕.๑.๑) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ธพ. น ๖ 
ภายใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยย่ืนค าขอท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕.๑.๒) เมื่อได้รับค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดในรายการประกอบแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืน
เร่ืองแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๗ วัน 

(๕.๒) การออกใบอนุญาตต่ออาย ุ

(๕.๒.๑) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
หลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานท่ีขออนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจตราไว้แล้วไม่เกิน
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา หากเห็นว่ามีลักษณะปลอดภัยและไม่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงลักษณะสถานท่ีประกอบกิจการใดๆ ให้ออกใบอนุญาตได้ 



 

 

(๕.๒.๒) จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต และ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

(๕.๒.๓) ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเร่ืองขอต่ออายุใบอนุญาตจน
เสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่ออายุต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 

(๕.๒.๔) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนาใบอนุญาต
ไปให้ส านักงานพลังงานภูมิภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน 

(๖) การโอนใบอนุญาต 

(๖.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 
๓ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น ๘ ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน
รายการประกอบแบบค าขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น ๘ หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเรื่องแก่ผู้
ขอโอนใบอนุญาต ภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

(๖.๓) ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอโอนใบอนุญาตจนเสร็จ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 

(๖.๔) เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนาใบโอนไปให้
ส านักงานพลังงานภูมิภาค ทราบภายใน ๕ วัน ท าการ เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐาน 

(๗) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ 

(๗.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อและ
อุปกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งต่อไปยังส านักงานพลังงานภูมิภาค 

(๗.๒) ส านักงานพลังงานภูมิภาค จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการตาม (๒) 

๑.๕ การประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 

เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับ
งานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน



 

 

พลังงานภูมิภาค ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๔๒ และหากเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องส่ง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานนั้น ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

๒. การต่ออายุใบอนุญาตประจําปี ๒๕๔๘ 

การต่ออายุใบอนุญาตสถานท่ีประกอบกิจการตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) ข้อ ๑ (๓) ให้ส านักงาน
พลังงานภูมิภาคด าเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประจ าปี ๒๕๔๘ ให้แก่ผู้ประกอบการจน
เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ แล้วมอบงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ต่อไป 

๓. การประสานงาน 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยในการปฏิบัติภารกิจงานด้านควบคุมน้ ามัน
เช้ือเพลิง ให้หารือส านักงานพลังงานภูมิภาคท่ีก ากับดูแลพื้นท่ีในเขตท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งอยู ่

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


