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 ภาคผนวก ก      หน้า 1/3 

รายการประเภทอาคารเพื่อการประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
 

ล าดับ ชื่ออาคาร ล าดับ ชื่ออาคาร 
อาคารท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชื้อเพลิง  

๑ อาคารเตรียมเชื้อเพลิง  
(Fuel Preparation Building) 

๒ อาคารเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Storage) 

 

 

 

 
๓ ถังคอนกรีตหมักก๊าซชีวภาพ  

(Methane Fermentation/Digestion Tank)  
(กรณีมีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) 

๔ ถังเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงส้ารอง (Oil Stock) 
(กรณีมีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) 

 

 

 

 
๕ โครงสร้างขนส่ง/ล้าเลียงเชื้อเพลิง (Fuel Conveyer) 

(กรณีมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป) 
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อาคารท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการน้ า 
๖ อาคารเตรียมน้้าปราศจากแร่ธาตุ 

(Demineralized Water Treatment Plant) 
๗ ถังเก็บน้้าปราศจากแร่ธาตุ  

(Demineralized Water Tank) 
(กรณีมีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) 

 

 

 

 
 

อาคารท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
๘ อาคารเครื่องจักรต้นก้าลังเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าและ

ห้องควบคุม (Turbine – Generator House) 
๙ อาคารหม้อน้้า (Steam Boiler)  

 

 

 

 
๑๐ อาคารหอผึง่น้้าหล่อเย็น (Cooling Tower) ๑๑ ระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) 

(กรณีมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต ่๑๐ เมตรขึ้นไป) 
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อาคารท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
๑๒ ปล่องระบายอากาศเสีย (Stack) 

(กรณีมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป) 
๑๓ อาคารระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

(Electrostatic Precipitator) 
 

 

 

 
๑๔ อาคารขนถ่ายเถ้า (Ash Conveyer)  ๑๕ ระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Water Treatment Pond) 

(กรณีมีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) 
 

 

 

 
 

อาคารอ่ืนๆ  
๑๖ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ (Warehouse) ๑๗ อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Warehouse) 

 

 

 

 
๑๘ ถังเก็บน้้าดับเพลิงและบริการ  

(Water Service Tank)  
(กรณีมีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) 

  

 

 

  

 

หน้า ๓/๔ 



 ภาคผนวก ข.-๑ หน้า ๑/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

แบบแจ้งความเหน็ 

ประกอบการพิจารณาอนุญาตของ กกพ. ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ส าหรับการก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

- กรุณากรอกข้อมูลหรอืท าเครื่องหมาย  ให้ตรงตามความเป็นจริงและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีใ่ช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน - 
 

๑.  ผู้ขอรบัใบอนุญาต 

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หน่วยงานภาครัฐ 

๑.๒ ช่ือตามกฎหมายของผู้ขอรบัใบอนญุาต  

๑.๓ ทีอ่ยู่ของผู้ขอรบัใบอนุญาต (บุคคลธรรมดา) หรอืทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ (นิติบุคคล)  

เลขที ่ ห้อง ช้ัน อาคาร หมู่ที ่

ซอย ถนน คลอง/แม่น้ า  

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

โทรศพัท ์  ต่อ โทรสาร  ต่อ 

มือถือ  

๒.  ตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนติิบคุคลผู้ขออนุญาต 

เลขที ่ ห้อง ช้ัน อาคาร หมู่ที ่

ซอย ถนน คลอง/แม่น้ า  

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

โทรศพัท ์  ต่อ โทรสาร  ต่อ 

มือถือ  

๓.  ประเภทการยืน่ขออนุญาต   

 ก่อสร้างอาคาร    ดัดแปลงอาคาร 

วันที่ได้รับเรื่องจาก ส านักงาน กกพ. :  

๔.  ที่ดนิ 

ล าดับที่ 

ประเภท/เลขที ่

ที่ตั้ง 

เป็นที่ดินของ 

โฉนด น.ส.๓ ส.ค.๑ ตนเอง ผู้อื่น 
มีหนังสือยินยอม 

จากเจ้าของ 

        

        

        

        

        

๕.  ประเภทอาคาร/ขนาดพื้นที่/ที่ตั้ง 

ล าดับที่ ช่ืออาคาร 

ชนิดโครงสร้าง 
พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

ตั้งอยู่บน

ที่ดินในข้อ ๔ 

ล าดับที่ 

คอนกรตี

เสริมเหล็ก 

คอนกรตีอัด

แรง 

เหล็ก

รูปพรรณ 

อื่นๆ  

โปรดระบุ 

        

        

        

        

        



 ภาคผนวก ข.-๑ หน้า ๒/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๖.  ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 

๖.๑ การบังคับใช้ตามกฎกระทรวงผังเมือง 

  อยู่นอกเขตบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมือง  

  ผังเมืองรวมจังหวัด........................................................................................................  

  ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน ..............................................................................................  

  ก าลังด าเนินการจัดท าผงัเมือง....................................ก าหนดเป็นสี.....................................  

๖.๒ สถานะของผังเมือง 

  ใช้บังคับ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม....................ตอน.............. วันที่เริ่มใช้บังคับ.............................. 

  หมดอายุ (๗ ปี)                              อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงผัง 

๖.๓ รายละเอียดของผังเมือง 

 - การใช้ประโยชนท์ี่ดินหมายเลข.............   สี.............................................. 

 - ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน …………………………………………………………………………………………………. 

 - รายละเอียดขอ้ก าหนด …………………………………………………………………………………………………. 

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

 - รายละเอียดบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ  อนุญาต 

             (ล าดับที่ ๘๘)  ไม่อนุญาต 

๗.  ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดลอ้ม 

 โครงการเข้าข่ายตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผ่านความเห็นชอบจาก คชก. วันที.่................. 

  EIA   

  EHIA ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรง  

 โครงการไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

 เอกสารอืน่ๆ (โปรดระบุ)  

๘.  การจัดประชุมรับฟังความเห็นในท้องถิน่ (ถ้ามี) 

 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี ้  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) จ านวน.................(แผน่)  

  ผ่านที่ประชุมสภาเทศบาล/อบต.   

  ผ่านเวทีประชาคม 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)   

 ไม่มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ 

๙.  ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เป็นไปตามกฎกระทรวง  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๙.๑ แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐) 

อาคารในข้อ 

๕ ล าดับที ่

รายการ 
หมายเหตุ 

แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ 

     

     

     

     

     

รายช่ือผู้ออกแบบและค านวณ เลขทีใ่บอนญุาต รายช่ือผู้ควบคุมงาน เลขทีใ่บอนญุาต 

๑)                              ๑)                                        

๒)                                        ๒)                                        

๓)                                        ๓)                                        

๔)                                        ๔)                                        

๕)                                        ๕)                                        
 
    ผู้ออกแบบและค านวณ และผู้ควบคุมงานมีคณุสมบัตถิูกตอ้งตามกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก าหนด 



 ภาคผนวก ข.-๑ หน้า ๓/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๙.๒ ข้อก าหนดด้านการออกแบบโครงสร้าง 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

(๑) ค่าหน่วยแรง ก าลงั น้ าหนกับรรทุกที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง

อาคาร (กฎกระทรวงฉบบัที่ ๖) 

(กรณีใช้ข้อบังคับ หรือมาตรฐานอืน่ในการออกแบบ โปรดระบุ

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

...........................................................................................) 

  พร้อมแนบเอกสารรับรองโดยสถาบันที่เช่ือถอืได้ จ านวน ....... แผ่น 

  

(๒) อตัราการทนไฟของโครงสร้างหลกั 

          ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม เป็นไปตามกฎกระทรวง 

           ฉบับที่ ๖ (แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐) 

         ความหนาของคอนกรตีน้อยกว่าที่กฎกระทรวงก าหนด แตใ่ช้วัสดอุื่น   

           หุ้มเพิ่มเติมหรอืใช้วิธอีื่นป้องกันไฟโดยให้มีอัตราการทนไฟตามที่    

           กฎกระทรวงก าหนด พร้อมแนบเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ จ านวน     

           ........... แผน่ 

  

(๓) การตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง

อาคารตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรอืประเภทอาคาร หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ 

ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

         เข้าข่ายต้องด าเนินการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณฯโดยมี    

ผู้ตรวจสอบช่ือ……………………………ใบอนุญาตเลขที่................พร้อมแนบ

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ จ านวน ....... แผ่น 

        ไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณฯ 

  

(๔) การออกแบบอาคารเพือ่ต้านทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหว

ตามกฎกระทรวงก าหนด การรับน้ าหนกั ความต้านทาน ความคงทน

ของอาคาร และพืน้ดนิที่รองรบัอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทอืน

ของแผน่ดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

        อาคารไม่ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่เสี่ยงภัยแผน่ดนิไหวตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง 

       อาคารตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง   บริเวณเฝ้าระวัง   บริเวณที่ ๑   บริเวณที่ ๒ 

           ได้รับการออกแบบตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฯและมาตรฐาน

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

           ได้รับการออกแบบตามข้อบังคับหรือมาตรฐานอื่น (โปรดระบุ......           

..................................................................................................) 

โดยมีวุฒิวิศวกรรับรองช่ือ …………………………………………………………….. 

ใบอนุญาตเลขที่.............................................................................             

             ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหว 

 

 

 

 

 

 

  



 ภาคผนวก ข.-๑ หน้า ๔/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๙.๓ ข้อก าหนดด้านสถาปัตยกรรม 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๑. กรณีไม่เข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

- วัสดุของอาคาร พื้นทีภ่ายในอาคาร บันได และบันไดหนีไฟ 

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ หมวด ๒) 

- ที่ว่างภายนอกอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ หมวด ๓) 

แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕    

หมวด ๔) 

- แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ 

หมวด ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๖๓) 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๒. กรณีเข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ิเศษ 

- ลักษณะของอาคาร เนือ้ที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๑ ) 

- แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ 

หมวด ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๖๓)  

  

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๙.๔ ข้อก าหนดด้านงานระบบ 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๑. กรณีไม่เข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

- แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอคัคีภัย 

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ หมวด ๑) 

- ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ 

หมวด ๓) 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๒. กรณีเข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ิเศษ 

- ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบการป้องกนัเพลิงไหม้  

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๒) 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิง้ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ 

หมวด ๓) 

- ระบบประปา (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๔) 

- ระบบก าจัดขยะมูลฝอย (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๕) 

- ระบบลิฟต์ (กรณเีข้าข่ายเป็นอาคารสงู กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓  

หมวด ๖) 

- ระบบการจัดการแสงสว่างและการระบายอากาศ (กฎกระทรวงฉบับที่ 

๓๙ หมวด ๓) 

 

  



 ภาคผนวก ข.-๑ หน้า ๕/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๙.๕ ข้อก าหนดเกี่ยวกับที่จอดรถยนต์ ทีก่ลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

กรณีเข้าข่ายต้องจัดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ 

ตามประเภทอาคาร ดังตอ่ไปนี้  

- เป็นอาคารขนาดใหญ ่(๑ คัน/๑๒๐ ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่

กรุงเทพมหานคร และ ๑ คัน/๒๔๐ ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่

อื่นๆ) 

- เป็นอาคารส านักงานพืน้ที่ตัง้แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป (๑ คนั/๖๐ 

ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่กรงุเทพมหานคร และ ๑ คนั/๑๒๐ 

ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่อืน่ๆ) 

  

อาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่ จ านวนพื้นที่จอดรถ (คนั) รวมพื้นที่ท้ังหมด (ตร.ม.) 

   

   

   

   

   

๑๐.  สรุปผลการด าเนินการและความเหน็  

 รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

๑๐.๑ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณ ที่ได้ย่ืนไว้ไม่

ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้งถิ่น โดยได้ออกค าสั่งให้แก้ไขตามส าเนา

ค าสั่งที่แนบมา จ านวน...........แผ่น  

 

 
 ควรอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร เพื่อประกอบกิจการพลังงานได้ เนื่องจาก  

ผู้ขอรับใบอนญุาตได้ด าเนินการแก้ไขตามค าสัง่ข้างต้นแล้ว 

 

 
 ควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ย่ืนค าขออนุญาตใหม่ เนื่องจาก

ด าเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงสาระผิดจากค าสัง่  

 

 
 ควรแจ้งไม่อนญุาตให้ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคารเนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้

ด าเนินการแก้ไขตามค าสัง่ 

 

๑๐.๒ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณ ที่ได้ย่ืนไว้

ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือขอ้บัญญัตทิ้องถิ่น  

 

  ควรอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงานได้   

 

 ไม่ควรอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร เนื่องจาก 

      ขัดข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

      ไม่มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA / EHIA) 

      อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………….. 

 

๑๑.  ค่าธรรมเนียม 

ล าดับที่ รายการ อัตรา จ านวนรายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ    

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    

รวมค่าธรรมเนียมทัง้สิ้น  

จ านวนเงินเป็นตัวอกัษร:  

 



 ภาคผนวก ข.-๑ หน้า ๖/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๑๒.  เอกสารและหลกัฐานประกอบการพิจารณา   แนบแล้ว ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๑. ค าขอรับใบอนุญาต (แบบ ข.๑)     

๒. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน    

๓. รายการค านวณโครงสร้าง    

๔. หนังสือรับรองของผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร    

๕. ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบค านวณ    

๖. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)    

๗. ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน    

๘. ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน   

 โฉนดท่ีดิน (จ านวน......ฉบบั)                น.ส.๓ (จ านวน......ฉบบั) 

 ส.ค.๑      (จ านวน......ฉบับ)    อื่นๆ................................ (จ านวน......ฉบับ) 

  

 

๙. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต    

๑๐. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณีท่ีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน)    

๑๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต (กรณีท่ีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน) 
  

 

๑๒. ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ีอ านาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตท่ีออกให้

ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  

 

๑๓. หนังสือแสดงว่าเปน็ผู้จัดการหรือผู้แทนซ่ึงเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ

อนุญาต) 
  

 

๑๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ/ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)    

๑๕. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดิน /

ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึง่แสดงวัตถุประสงค์และผู้มอี านาจลงชือ่แทนนิติบุคคล 

เจ้าของท่ีดินท่ีหน่วยงานออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้านของ

ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน (กรณีเป็นท่ีดินของบุคคลอืน่) 

  

 

๑๖. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)    

๑๗. หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร     

๑๘. ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ด าเนินการตรวจสอบ    

๑๙. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินการตรวจสอบ    

๒๐. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............) 
  

 

๑๓.  ผูท้ าความเห็นประกอบการพิจารณา   

 

      เทศบาล …………………………………………………… 

      อบต. ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

ลงลายมือช่ือ 

ช่ือ-นามสกลุ 

(ตัวบรรจง) 

ต าแหนง่ 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่   ผู้ที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมอบหมาย 

วันที่  

 

 

 

 

 



 ภาคผนวก ข.-๒ หน้า ๑/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

แบบแจ้งความเหน็ 

ประกอบการพิจารณาอนุญาตของ กกพ. ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ส าหรับการก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

- กรุณากรอกข้อมูลหรอืท าเครื่องหมาย  ให้ตรงตามความเป็นจริงและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีใ่ช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน - 
 

๑.  ผู้แจง้ 

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หน่วยงานภาครัฐ 

๑.๒ ช่ือตามกฎหมายของผูแ้จง้  

๑.๓ ทีอ่ยู่ของผู้แจ้ง (บุคคลธรรมดา) หรอืทีต่ั้งส านักงานใหญ่ (นิติบุคคล)  

เลขที ่ ห้อง ช้ัน อาคาร หมู่ที ่

ซอย ถนน คลอง/แม่น้ า  

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

โทรศพัท ์  ต่อ โทรสาร  ต่อ 

มือถือ  

๒.  ตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนติิบคุคล ที่ด าเนนิการแจ้ง 

เลขที ่ ห้อง ช้ัน อาคาร หมู่ที ่

ซอย ถนน คลอง/แม่น้ า  

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

โทรศพัท ์  ต่อ โทรสาร  ต่อ 

มือถือ  

๓.  ประเภทการแจ้ง   

 ก่อสร้างอาคาร                                  ดัดแปลงอาคาร                                        วันที่ออกใบรับแจ้ง :                                   

วันเริ่มตน้การก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร :                               วันสิ้นสุดการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร : 

๔.  ที่ดนิ 

ล าดับที่ 

ประเภท/เลขที ่

ที่ตั้ง 

เป็นที่ดินของ 

โฉนด น.ส.๓ ส.ค.๑ ตนเอง ผู้อื่น 
มีหนังสือยินยอม 

จากเจ้าของ 

        

        

        

        

        

๕.  ประเภทอาคาร/ขนาดพื้นที่/ที่ตั้ง 

ล าดับที่ ช่ืออาคาร 

ชนิดโครงสร้าง 
พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

ตั้งอยู่บน

ที่ดินในข้อ ๔ 

ล าดับที่ 

คอนกรตี

เสริมเหล็ก 

คอนกรตีอัด

แรง 

เหล็ก

รูปพรรณ 

อื่นๆ  

โปรดระบุ 

        

        

        

        

        



 ภาคผนวก ข.-๒ หน้า ๒/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๖.  ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 

๖.๑ การบังคับใช้ตามกฎกระทรวงผังเมือง 

  อยู่นอกเขตบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมือง 

  ผังเมืองรวมจังหวัด........................................................................................................ 

  ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน .............................................................................................. 

  ก าลังด าเนินการจัดท าผงัเมือง....................................ก าหนดเป็นสี..................................... 

๖.๒ สถานะของผังเมือง 

  ใช้บังคับ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม....................ตอน.............. วันที่เริ่มใช้บังคับ.............................. 

  หมดอายุ (๗ ปี)                              อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงผัง  

๖.๓ รายละเอียดของผังเมือง 

 - การใช้ประโยชนท์ี่ดินหมายเลข.............   สี.............................................. 

 - ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน …………………………………………………………………………………………………. 

 - รายละเอียดขอ้ก าหนด …………………………………………………………………………………………………. 

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

 - รายละเอียดบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ  อนุญาต 

             (ล าดับที่ ๘๘)  ไม่อนุญาต 

๗.  ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดลอ้ม 

 โครงการเข้าข่ายตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผ่านความเห็นชอบจาก คชก. วันที.่................ 

  EIA   

  EHIA ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรง  

 โครงการไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

 เอกสารอืน่ๆ (โปรดระบุ)  

๘.  การจัดประชุมรับฟังความเห็นในท้องถิน่ (ถ้ามี) 

 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี ้  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) จ านวน.................(แผน่)  

  ผ่านที่ประชุมสภาเทศบาล/อบต.   

  ผ่านเวทีประชาคม 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)   

 ไม่มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ 

๙.  ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เป็นไปตามกฎกระทรวง  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๙.๑ แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐) 

อาคารในข้อ 

๕ ล าดับที ่

รายการ 
หมายเหตุ 

แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ 

     

     

     

     

     

รายช่ือผู้ออกแบบและค านวณ เลขทีใ่บอนญุาต รายช่ือผู้ควบคุมงาน เลขทีใ่บอนญุาต 

๑)                              ๑)                                        

๒)                                        ๒)                                        

๓)                                        ๓)                                        

๔)                                        ๔)                                        

๕)                                        ๕)                                        
 
    ผู้ออกแบบและค านวณ และผู้ควบคุมงานมีคณุสมบัตถิูกตอ้งตามกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก าหนด 



 ภาคผนวก ข.-๒ หน้า ๓/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๙.๒ ข้อก าหนดด้านการออกแบบโครงสร้าง 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

(๑) ค่าหน่วยแรง ก าลงั น้ าหนกับรรทุกที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง

อาคาร (กฎกระทรวงฉบบัที่ ๖) 

(กรณีใช้ข้อบังคับ หรือมาตรฐานอืน่ในการออกแบบ โปรดระบุ

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

...........................................................................................) 

  พร้อมแนบเอกสารรับรองโดยสถาบันที่เช่ือถอืได้ จ านวน ....... แผ่น 

  

(๒) อตัราการทนไฟของโครงสร้างหลกั 

          ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม เป็นไปตามกฎกระทรวง 

           ฉบับที่ ๖ (แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐) 

         ความหนาของคอนกรตีน้อยกว่าที่กฎกระทรวงก าหนด แตใ่ช้วัสดอุื่น   

           หุ้มเพิ่มเติมหรอืใช้วิธอีื่นป้องกันไฟโดยให้มีอัตราการทนไฟตามที่    

           กฎกระทรวงก าหนด พร้อมแนบเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ จ านวน     

           ........... แผน่ 

  

(๓) การตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง

อาคารตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรอืประเภทอาคาร หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ 

ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

         เข้าข่ายต้องด าเนินการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณฯโดยมี    

ผู้ตรวจสอบช่ือ……………………………ใบอนุญาตเลขที่................พร้อมแนบ

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ จ านวน ....... แผ่น 

        ไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณฯ 

  

(๔) การออกแบบอาคารเพือ่ต้านทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหว

ตามกฎกระทรวงก าหนด การรับน้ าหนกั ความต้านทาน ความคงทน

ของอาคาร และพืน้ดนิที่รองรบัอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทอืน

ของแผน่ดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

        อาคารไม่ตั้งอยู่ในเขตพืน้ที่เสี่ยงภัยแผน่ดนิไหวตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง 

       อาคารตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง   บริเวณเฝ้าระวัง   บริเวณที่ ๑   บริเวณที่ ๒ 

           ได้รับการออกแบบตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฯและมาตรฐาน

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

           ได้รับการออกแบบตามข้อบังคับหรือมาตรฐานอื่น (โปรดระบุ......           

..................................................................................................) 

โดยมีวุฒิวิศวกรรับรองช่ือ …………………………………………………………….. 

ใบอนุญาตเลขที่.............................................................................             

             ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหว 

 

 

 

 

 

 

  



 ภาคผนวก ข.-๒ หน้า ๔/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๙.๓ ข้อก าหนดด้านสถาปัตยกรรม 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๑. กรณีไม่เข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

- วัสดุของอาคาร พื้นทีภ่ายในอาคาร บันได และบันไดหนีไฟ 

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ หมวด ๒) 

- ที่ว่างภายนอกอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ หมวด ๓) 

แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕    

หมวด ๔) 

- แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ 

หมวด ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๖๓) 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๒. กรณีเข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ิเศษ 

- ลักษณะของอาคาร เนือ้ที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๑ ) 

- แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ 

หมวด ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๖๓)  

  

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๙.๔ ข้อก าหนดด้านงานระบบ 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎกระทรวง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

๑. กรณีไม่เข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

- แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอคัคีภัย 

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ หมวด ๑) 

- ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ 

หมวด ๓) 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๒. กรณีเข้าข่ายเปน็อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ิเศษ 

- ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบการป้องกนัเพลิงไหม้  

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๒) 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิง้ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ 

หมวด ๓) 

- ระบบประปา (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๔) 

- ระบบก าจัดขยะมูลฝอย (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ หมวด ๕) 

- ระบบลิฟต์ (กรณเีข้าข่ายเป็นอาคารสงู กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓  

หมวด ๖) 

- ระบบการจัดการแสงสว่างและการระบายอากาศ (กฎกระทรวงฉบับที่ 

๓๙ หมวด ๓) 

  



 ภาคผนวก ข.-๒ หน้า ๕/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม:   

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

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

๙.๕ ข้อก าหนดเกี่ยวกับที่จอดรถยนต์ ทีก่ลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ 

รายการตรวจสอบ 
รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

กรณีเข้าข่ายต้องจัดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ 

ตามประเภทอาคาร ดังตอ่ไปนี้  

- เป็นอาคารขนาดใหญ ่(๑ คัน/๑๒๐ ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่

กรุงเทพมหานคร และ ๑ คัน/๒๔๐ ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่

อื่นๆ) 

- เป็นอาคารส านักงานพืน้ที่ตัง้แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป (๑ คนั/๖๐ 

ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่กรงุเทพมหานคร และ ๑ คนั/๑๒๐ 

ตารางเมตร ส าหรับในเขตท้องที่อืน่ๆ) 

  

อาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่ จ านวนพื้นที่จอดรถ (คนั) รวมพื้นที่ท้ังหมด (ตร.ม.) 

   

   

   

   

   

๑๐.  สรุปผลการด าเนินการและความเหน็  

 รายการอาคารในข้อ ๕ ล าดับที ่

๑๐.๑ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณ ที่ได้แจ้งไว้   

ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิน่ ดังนี ้

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       ควรมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งด าเนนิการแก้ไขตามรายการดังกล่าวข้างต้นต่อไป  

๑๐.๒ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณ ที่ได้แจ้งไว้

ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือขอ้บัญญัตทิ้องถิ่น  

 

  ควรอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงานได้   

 

 ไม่ควรอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร เนื่องจาก 

      ขัดข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

      ไม่มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA / EHIA) 

      อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………….. 

 



 ภาคผนวก ข.-๒ หน้า ๖/๖ 
 

สิ่งทีส่ง่มาด้วยของหนงัสอืเลขที่...............ลว................. 
 

๑๑.  ค่าธรรมเนียม 

ล าดับที่ รายการ อัตรา จ านวนรายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

๑. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ    

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    

รวมค่าธรรมเนียมทัง้สิ้น  

จ านวนเงินเป็นตัวอกัษร:  

๑๒.  เอกสารและหลกัฐานประกอบการพิจารณา   แนบแล้ว ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๑. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน    

๒. รายการค านวณโครงสร้าง    

๓. แบบและรายการค านวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้ (กรณีเปน็อาคารสูง    

       หรืออาคารขนาดใหญ่พเิศษ)    

๔. แบบและรายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง (กรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 
  

 

๕. แบบและรายการค านวณระบบประปา (กรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พเิศษ)    

๖. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคาร และ ผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๓๙ ทวิ จ านวน……….ฉบบั    

๗. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน…..….ฉบับ    

๘. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ควบคุมงาน จ านวน…..….ฉบบั    

๙. ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน   

 โฉนดท่ีดิน (จ านวน......ฉบบั)               น.ส.๓ (จ านวน......ฉบับ) 

 ส.ค.๑      (จ านวน......ฉบับ)               อื่นๆ................................ (จ านวน......ฉบับ) 

  

 

๑๐. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง    

๑๑. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง (กรณีท่ีมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นด าเนินการแทน)    

๑๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในการแจ้ง (กรณีท่ีมอบ

อ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน) 
  

 

๑๓. ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึง่แสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 

ท่ีหน่วยงานซ่ึงมอี านาจรับรองออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  

 

๑๔. หนังสือแสดงว่าเปน็ผู้จัดการหรือผู้แทนซ่ึงเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)    

๑๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบ้านของผูจั้ดการ/ผู้แทนนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)    

๑๖. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดิน 

/ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชือ่แทนนิติบุคคล 

เจ้าของท่ีดินท่ีหน่วยงานออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน 

ของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน (กรณีเป็นท่ีดินของบุคคลอื่น) 

  

 

๑๗. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)    

๑๘. หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร    

๑๙. ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ด าเนินการตรวจสอบ    

๒๐. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินการตรวจสอบ    

๒๑. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี.................................................................................................................)    

๑๓.  ผูท้ าความเห็นประกอบการพิจารณา   

    

      เทศบาล …………………………………………………… 

      อบต. ............................................................ 

 

ลงลายมือช่ือ 

ช่ือ-นามสกลุ 

(ตัวบรรจง) 

ต าแหนง่ 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่   ผู้ที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมอบหมาย 

วันที่  

 



ผูป้ระกอบกจิการ ราชการสว่นทอ้งถิน่ ส านกังาน กกพ./กกพ. 

รับค ำขออนุญำต/ตรวจสอบเอกสำร/
ขอควำมเห็น 

แจง้ผลกำรอนุญำต 

ยืน่ค ำขออนุญำต 
  

ระยะเวลา 

จัดพมิพ/์ออกเลขที่
ใบอนุญำต 

กกพ.
พจิำรณำ 

ตรวจสอบ/ 
พจิำรณำ 

ตรวจสอบ/จัดท ำวำระ
กำรประชมุเสนอ กกพ. 

จัดสง่ใบอนุญำต 

แจง้ควำมเห็น/
คำ่ธรรมเนยีมตอ่ กกพ. 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการขอรบัใบอนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลงอาคารเพ่ือประกอบกิจการพลงังาน 
(อ.๑) ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. ควบคมุอาคารฯ 

 

ภายใน ๕ วนั    

ภายใน ๕ วนั    

รวมไมเ่กนิ ๔๕ วนั (กรณีปกต)ิ 

ภายใน ๒๐ วนั 

ภายใน ๑๕ วนั 

เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ 

(ขยาย#๑ ไมเ่กนิ ๒๐ วนั 

ขยาย#๒ ไมเ่กนิ ๑๕ วนั) 

รวมไมเ่กนิ ๙๕ วนั (กรณีขยาย) 

(ขยายไมเ่กนิ ๑๕ วนั) 

ช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
จัดเก็บคำ่ธรรมเนยีม/ 

ใหใ้บอนุญำต 
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ภาคผนวก ค-๑ 

หมายเหตุ   - กกพ. หมายความว่า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
              - ส านักงาน กกพ. หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส่วนกลางและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต ๑๓ เขต  
              - ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน ๒ คราว คราวแรกไม่เกิน ๒๐ วัน คราวที่สองไม่เกิน ๑๕ วัน  และส านักงาน กกพ. สามารถ 
                ขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน ๑๕ วัน 



ผูป้ระกอบกจิการ ราชการสว่นทอ้งถิน่ ส านกังาน กกพ./กกพ. 

รับค ำขออนุญำต/ตรวจสอบ
เอกสำร/ขอควำมเห็น 

แจง้ผลกำรพจิำรณำ 

ยืน่ค ำขออนุญำต 
  

ระยะเวลา 

ตรวจสอบ/จัดท ำวำระ
กำรประชมุเสนอ กกพ. 

 

 

ขัน้ตอนการขอรบัใบอนุญาตก่อสร้าง/ ดดัแปลงอาคารเพ่ือประกอบกิจการ
พลงังาน (อ.๑) ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. ควบคมุอาคารฯ (กรณีมีการแก้ไข) 

ช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

ภายใน ๕ วนั    

ภายใน ๕ วนั    

รวมไมเ่กนิ ๔๕ วนั 

ภายใน ๑๕ วนั 

เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ 

จัดเก็บคำ่ธรรมเนยีม/ 
ใหใ้บอนุญำต 

 

หมายเหตุ   - กกพ. หมายความว่า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส านักงาน กกพ. หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส่วนกลาง และส านักงาน 
                คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต ๑๓ เขต 
              - ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน ๒ คราว คราวแรกไม่เกิน ๒๐ วัน คราวที่สองไม่เกิน ๑๕ วัน และส านักงาน กกพ. สามารถขยาย 
                ระยะเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน 

รับค ำขอคนื/แกไ้ข
ภำยในก ำหนดเวลำ 

ตรวจสอบ/ 
พจิำรณำ(๒) 

ไมถ่กูตอ้ง 
มคี าส ัง่ (ม.๒๗) 

ไมถ่กูตอ้ง 

แจง้ควำมเห็น/
คำ่ธรรมเนยีม  

ภายใน ๑๐ วนั    

ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 

 

จัดพมิพ/์ออกเลขทีใ่บอนุญำต/ 
จัดสง่ใบอนุญำต 

 

ตรวจสอบ/ 
พจิำรณำ (๑) 

 ภายใน ๑๐ วนั    

กกพ.
พจิำรณำ 

 

แ
ก
แ้
ต
ส่
า
ร
ะส
 า
ค
ญั
ผ
ดิ
จ
า
ก
ค
 า
ส
ั ง่
  

แกไ้ขตามก าหนด 

ไมรั่บค ำขอคนื/แกไ้ข 
พน้ก ำหนดเวลำ (เพกิถอนค ำขอ) 

 

ก าหนดเวลาใหผู้ย้ ืน่
แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 

รวมไมเ่กนิ ๙๕ วนั (กรณีขยาย) 

ภาคผนวก ค-๒ 



ผูป้ระกอบกจิการ ราชการสว่นทอ้งถิน่ ส านกังาน กกพ./กกพ. 

ภายใน ๑๕ วนั 

ภายใน ๕ วนั 

ระยะเวลา 

รวมไมเ่กนิ ๗๕ วนั 

ขัน้ตอนการย่ืนแจ้งก่อสร้าง /ดดัแปลงอาคารเพ่ือประกอบกิจการพลงังาน 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคมุอาคารฯ 

ตรวจสอบ/ 
พจิำรณำ 

ตรวจสอบ/จัดท ำวำระ
กำรประชมุเสนอ กกพ. 

แจง้ผลพจิำรณำ/
ควำมเห็นตอ่ กกพ. 

ตรวจสอบเอกสำร/จัดสง่ส ำเนำ
ใบรับแจง้พรอ้มเอกสำร

ประกอบ 

 

 

 

 

ยืน่เรือ่งแจง้กอ่สรำ้งอำคำร
ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ

 รับเรือ่งแจง้/เก็บคำ่ธรรมเนยีม 
/ออกใบรับแจง้ 

 

แจง้ผลกำรพจิำรณำ 

ภายใน ๕๕ วนั 

 

ทกัทว้ง ไมท่กัทว้ง 

หมายเหตุ  - กกพ. หมายความว่า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
                ส านักงาน กกพ. หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส่วนกลาง และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต ๑๓ เขต  
              - กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ราชการส่วนท้องถิ่นต้องสอบถามหรือหารือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สามารถขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๔๕ วัน 

ตรวจสอบ/ 
พจิำรณำ 

 

แจง้ใหท้รำบเบือ้งตน้  
 

(ส ำเนำใบรับแจง้) 

ภาคผนวก ค-๓ 

(ขยายไดไ้มเ่กนิ ๔๕ วนั)    

รวมไมเ่กนิ ๑๒๐ วนั (กรณีขยาย) 
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