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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  

1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
    เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
    พ.ศ. 2522  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
    จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ้านวนค้าขอที่มากท่ีสุด 0  
    จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
     1) สถำนที่ให้บริกำร 
         ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   
         630  หมู่ที่  3  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
         โทรศัพท์  077-561061   
         โทรสาร  077-561061  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
         ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่เวลา  
         08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  
         หมำยเหตุ –  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา และ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค้าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับค้าขอ ในกรณีมีเหตุจ้าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค้าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในก้าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลา และเหตุจ้าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ นก้าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั นแล้วแต่
กรณี 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำร บริกำร ระยะเวลำ 

ให้บริกำร 
ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นค้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 1 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

  
2) 

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ พิจารณา
เอกสารประกอบการขอ อนุญาต 

2 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้าเนินการ ตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท้า ผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหารฯและ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

4) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมี
มต ิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ พิจารณาแบบแปลน
และ พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้ง
ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

   ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั นตอน  
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
       15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ้าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) แบบค้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1) - 1 0 ชุด - 
2) โฉน ดที่ ดิ น น .ส .3 ห รือ ส .ค .1 ขน าด เท่ า 

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส้าเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ ใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่อ
อายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน  และประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ ดิ น แนบท้ าย  (กรณี  อาคารอยู่ ในนิ คม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

4) กรณีที่มีการมอบอ้านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ้านาจติดอากรแสตมป์๓๐บาท พร้อมส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ้านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

5) บัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มีอ้านาจลงนามแทน นิติบุคคลผู้รับ
มอบอ้านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน 
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด  (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ พร้อม
ส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภท วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อม
ส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น อาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภท วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ ประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

-   1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

10) รายการค้านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อ 
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้าง ชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค้านวณ พร้อมลงนาม
ทุกแผ่น (กรณีอาคาร สาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้าง ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั งอยู่ใน 
บริเวณท่ีต้องมีการค้านวณให้อาคาร สามารถ
รับแรงสั่นสะเทือนจาก แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน ้าหนักความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื นดินที่ 
รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการค้านวณ การออกแบบ
โครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก้าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ ค่า 
fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ ความมัน่คง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้ค้านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

12) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ คอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม เหล็กไม่น้อย
กว่าที่ก้าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

13) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ สถาปนิก
ผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม สา้เนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ วิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส้าเนา ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี วิศวกรควบคุมงาน) 

  - 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

15) แบบแปลนและรายการค้านวณงานระบบ ของ
อาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรับ
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

16) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรับ
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ) 

(17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรับ
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ 

18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรับ
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียและการระบายน ้าทิ ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรับ
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ประปา 

  - 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรับ
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ) 

21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส้าหรบั
กรณี เป็น
อาคารสูง
หรือ อาคาร
ขนาดใหญ่ 
พิเศษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม 
    อำคำร  พ.ศ. 2522  
    ค่ำธรรมเนียม 0 บาท  
    หมำยเหตุ –  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
     หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
     2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
     3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 218/1  
          ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
     4. ศูนย์ด้ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
     5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
     6. ตู้รบัฟังความคิดเห็น (ตั งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่6)  

http://www.dpt.go.th/
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2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
     หมายเหตุ  เลขท่ี 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
     ตู้ปณ  1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
4)  ช่องทางการร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   630  ม.3  ต.ปากน ้า  อ.หลังสวน 
     จ.ชุมพร  หรือ http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์: 077-561061   
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 19. หมำยเหตุ  

http://www.paknamlangsuan.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลปำกน ้ำหลังสวน 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย  

1. ชื่อกระบวนงำน : กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ  
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลปำกน ้ำหลังสวน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่ 
    เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522  
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติ ท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอ้ำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
    พ.ศ. 2522 ระยะเวลำที่ก้ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก้ำหนด ฯลฯ 45 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
     จ้ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
     จ้ำนวนค้ำขอที่มำกท่ีสุด 0  
     จ้ำนวนค้ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (ส้ำเนำคู่มือประชำชน) กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร 
    ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลปำกน ้ำหลังสวน   
    630  หมู่ที่  3  ต้ำบลปำกน ้ำ  อ้ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  
    โทรศัพท์  077-561061 
    โทรสำร  077-561061 
    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด) ตั งแต่เวลำ 
    08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  
   หมำยเหตุ –  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ใดจะก่อสร้ำงอำคำรโดยไม่ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก็ได้ โดยกำรแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ตำมมำตรำ 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด้ำเนินกำรแจ้งแล้ว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำน 
ท้องถิ่นก้ำหนดเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั นภำยในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพบใน 
ภำยหลังว่ำผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสำรไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 39 ทวิ ให้เจ้ำ 
พนักงำน ท้องถิ่นมีอ้ำนำจสั่งให้ผู้แจ้งมำด้ำเนินกำร แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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ค้ำสั่งดังกล่ำว และภำยใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มกำรก่อสร้ำง
อำคำรตำมที่ได้แจ้งไว้  ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตรวจพบว่ำกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำรค้ำนวณของอำคำรที่ได้ยื่นไว้ตำมมำตรำ 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี   กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี  หรือกฎหมำยอ่ืน
ที่เก่ียวข้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตำมมำตรำ   39  ทวิ  ทรำบโดยเร็ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำร บริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

1) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ยื่นแจ้งก่อสร้ำงอำคำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมและรับ
ใบรับแจ้ง 

1 วัน เทศบำลต้ำบล
ปำกน ้ำ 
หลังสวน 

 

2) กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบ พิจำรณำ
เอกสำรประกอบกำรแจ้ง 

2 วัน เทศบำลต้ำบล
ปำกน ้ำ 
หลังสวน 

 

3) กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด้ำเนินกำร ตรวจสอบกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผัง
เมือง ตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจัดท้ำผัง
บริเวณแผนที่สังเขป  ตรวจสอบกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเช่น ประกำศกระทรวงคมนำคมเรื่อง 
เขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภัย
ทำงทหำรฯและ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน เทศบำลต้ำบล
ปำกน ้ำ 
หลังสวน 

 

4) กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแบบแปลน
และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทรำบ 

35 วัน เทศบำลต้ำบล
ปำกน ้ำ 
หลังสวน 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน  
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่ำนกำรด้ำเนินกำรลดขั นตอน  
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
      15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ้ำตัวประชำชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล 
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15.2  เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) แบบกำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมท่ีเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นก้ำหนดและกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อ 
สร้ำงอำคำร 

2) โฉน ดที่ ดิ น น .ส .3 ห รือ ส .ค .1 ขน ำด เท่ ำ 
ต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำม
รับรองส้ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดินให้ก่อสร้ำง อำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญำต) 

3) ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร ใน
นิคมอุตสำหกรรมหรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่อ
อำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดิน  และประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อม เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ ดิ น แนบท้ ำย  (กรณี  อำคำรอยู่ ในนิ คม
อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญำต) 

4) กรณีที่มีกำรมอบอ้ำนำจต้องมีหนังสือมอบ
อ้ำนำจติดอำกรแสตมป์๓๐บำท พร้อมส้ำเนำ
บัตรประจ้ำตัวประชำชน ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำง ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ้ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญำต) 

5) บัตรประจ้ำตัวประชำชนและส้ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มีอ้ำนำจลงนำมแทน นิติบุคคลผู้รับ
มอบอ้ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดิน 
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญำต) 

6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ 
(กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน) 

- 1   0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู ้
แจ้งก่อ 
สร้ำงอำคำร) 

7) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อม
ส้ ำเนำใบอนุญ ำตเป็นผู้ ประกอบ  วิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ สถำปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส้ ำ เนำใบอนุญ ำต เป็ นผู้ ป ระกอบวิชำชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

9) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของ วิศวกรผู้
ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส้ำเนำ ใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องม ีวิศวกรควบคุมงำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 

10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของ สถำปนิก
ผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส้ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้อง มีสถำปนิกควบคุมงำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 

11) แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบ 
แบบแปลนที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ ตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถำปนิก  และ
วิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 

12) รำยกำรค้ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อ 
เจ้ำของอำคำร  ชื่ออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค้ำนวณพร้อมลงนำม
ทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ
อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตั งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกำรค้ำนวณให้อำคำรสำมำรถ
รับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ตำม
กฎกระทรวงก้ำหนดกำรรับน ้ ำหนักควำม 
ต้ำนทำนควำมคงทนของอำคำรและพื นดินที่
รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน แรงสั่นสะเทือน
ขอ งแผ่ น ดิ น ไห วพ .ศ . 2550 ต้ อ งแสด ง
รำยละ เอียดกำรค้ ำน วณ กำร  ออกแบบ
โครงสร้ำง 

- 1 0 ชุด เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 

13) กรณี ใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ ก้ ำหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ ค่ำ 
fc > 65 ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำม มั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถำบัน ที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้ค้ำนวณและผู้ขออนุญำตลงนำม 

- 1 0 ชุด เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

14) กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 
48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ คอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม เหล็กไม่น้อย
กว่ำที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำร
รับรองอัตรำกำรทนไฟจำก สถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต 

- 1 0  ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ) 

15) แบบแปลนและรำยกำรค้ำนวณงำนระบบ ของ
อำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับที่  33 (พ.ศ. 
2535) 

  - 1 0 ชุด ( เอ ก ส ำ ร ที่
ต้องยื่นเพิ่ม 
เติ ม ส้ ำห รั บ
ก ร ณี  เ ป็ น
อำคำรสูงหรือ 
อำคำรขนำด
ให ญ่  พิ เศ ษ 
(เอก 
ส ำ ร ใน ส่ วน 
ของผู ้
ออกแบบ) 

16) ห นั งสื อ รั บ ร อ งข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำชี พ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ปรับอำกำศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่นเพิ่ม 
เติมส้ำหรับ
กรณีเป็น
อำคำรสูงหรือ
อำคำรขนำด
ใหญ่ พิเศษ 
(เอกสำรใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

17) ห นั งสื อ รั บ ร อ งข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำชี พ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่นเพิ่ม 
เติมส้ำหรับ
กรณีเป็น 
อำคำรสูงหรือ 
อำคำรขนำด
ขนำดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสำรใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

18) ห นั งสื อ รั บ ร อ งข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำชี พ 
วิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น เพิ่ม 
เติมส้ำหรับ
กรณ ีเป็น
อำคำรสูงหรือ 
อำคำรขนำด
ใหญ่ พิเศษ
(เอก 
สำรในส่วน 
ของผู้ออก 
แบบ) 

19) ห นั งสื อ รั บ ร อ งข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำชี พ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
บ้ำบัดน ้ำเสียและกำรระบำยน ้ำทิ ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0     ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น 
เพิ่มเตมิ
ส้ำหรับกรณ ี
เป็นอำคำรสูง
หรือ อำคำร
ขนำดใหญ ่
พิเศษ 
(เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 

20) ห นั งสื อ รั บ ร อ งข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำชี พ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ประปำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น 
เพิ่มเตมิ
ส้ำหรับกรณ ี
เป็นอำคำรสูง
หรือ อำคำร
ขนำดใหญ ่
พิเศษ 
(เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ)) 

21) ห นั งสื อ รั บ ร อ งข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำชี พ 
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ ระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้อง
ยื่น เพิ่มเติมส 
ำหรับกรณี เป็ 
นอำคำรสูงหรือ 
อำคำรขนำด
ใหญ่ พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน 
ของ
ผู้ออกแบบ)) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
   1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม 
       อำคำรพ.ศ. 2522  
       ค่ำธรรมเนียม 0 บำท  
       หมำยเหตุ –  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
    หมำยเหตุ (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)  
     2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)  
     3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320 และ 218/1  
         ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400)  
     4. ศูนย์ด้ำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
     5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
     6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่6)  
2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
     หมำยเหตุ  (ผ่ำนศูนยด้ำรงธรรมประจ้ำจังหวัดทุกจังหวัด) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริกำรประชำชนส้ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ. พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สำยด่วน  1111/www.1111.go.th/ 
    ตู้ ปณ.1111  เลขที่ 1  ถ. พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.10300 
4)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ณ  ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลปำกน ้ำหลังสวน   630  ม.3  ต.ปำกน ้ำ  อ.หลังสวน 
     จ.ชุมพร  หรือ http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์: 077-561061   
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 19. หมำยเหตุ  
 

http://www.dpt.go.th/
http://www.paknamlangsuan.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน   
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  

1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน  
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
    เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
    พ.ศ. 2522  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
    จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ้านวนค้าขอที่มากท่ีสุด 0  
    จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
     1) สถำนที่ให้บริกำร 
         ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน   
         630  หมู่ที่  3  ต้าบลปากน้้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
         โทรศัพท์  077-561061   
         โทรสาร  077-561061  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
         ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่เวลา  
         08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  
         หมำยเหตุ –  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่น  หรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค้าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค้าขอ  ในกรณีมีเหตุจ้าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค้าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก้าหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ้าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก้าหนดเวลา หรือ
ตามท่ีไดข้ยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำร บริกำร ระยะเวลำ 

ให้บริกำร 
ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นค้าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 1 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน้้า 
หลังสวน 

 

  
2) 

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ พิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน้้า 
หลังสวน 

 

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้าเนินการ ตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท้า ผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหารฯและ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน้้า 
หลังสวน 

 

4) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมี
มต ิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ พิจารณาแบบแปลน
และ พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้ง
ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน้้า 
หลังสวน 

 

   ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน  
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
       15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ้าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) แบบค้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1) - 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

2) ห นั งสื อ รั บ รอ ง  ของผู้ ป ระกอบ  วิ ช าชี พ
วิศวกรรม  ควบคุมของ ผู้ออกแบบ  ขั้นตอน 
วิธีการและสิ่งป้องกัน  วัสดุร่วงหล่นใน การรื้อ
ถอน  อาคาร (กรณีที่  เป็นอาคารมี  ลักษณะ 
ขนาด  อยู่ในประเภทเป็น  วิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุม)  

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

3) โฉนดที่ดิน  น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด  เท่ า
ต้นฉบับทุก หน้า พร้อม เจ้าของที่ดินลง นาม
รับรองส้าเนา ทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดินต้อง มีหนังสือยินยอม ของเจ้าของ
ที่ดิน ให้รื้อถอนอาคาร ในที่ดิน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

4) ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ ประกอบกิจการ ใน
นิคม อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่อ
อายุ หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ ประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย)พร้อมเงื่อนไขและ แผนผัง
ที่ ดิ นแนบ  ท้ าย  (กรณี อาคาร  อยู่ ในนิ คม 
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 



4/7 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

5) กรณีท่ีมีการมอบ อ้านาจ ต้องมี หนังสือมอบ 
อ้านาจ ติดอากร แสตมป์ 30 บาท พร้อม
ส้าเนาบัตร ประจ้าตัว ประชาชน ส้าเนา 
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ เดินทางของผู้ มอบ
และผู้รับ มอบอ้านาจ 

- 1 0 ชุด  (เอกสารใน
ส่วนของผู้ 
ขออนุญาต) 

6) บัตรประจ้าตัว ประชาชน และ ส้าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มีอ้านาจลงนาม แทนนิติบุคคล ผู้รับ
มอบอ้านาจ เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน 
เป็นนิติบุคคล) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

7) กรณีท่ีมีการมอบ อ้านาจ ต้องมี หนังสือมอบ 
อ้านาจติดอากร แสตมป์ 30 บาทพร้อมส้าเนา
บัตร ประจ้าตัว ประชาชน ส้าเนา ทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือ เดินทางของผู้ มอบและผู้รับ 
มอบอ้านาจบัตร ประชาชนและ ส้าเนา
ทะเบียน ของผู้มีอ้านาจลง นามแทนนิติ บุคคล
ผู้รับมอบ อ้านาจเจ้าของ อาคาร (กรณี 
เจ้าของอาคาร เป็นนิติบุคคล) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

8) หนังสือรับรอง ของสถาปนิก ผู้ออกแบบพร้อม 

ส้าเนาใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม ควบคุม (กรณีที่ เป็นอาคารมี 
ลักษณะ ขนาดอยู่ ในประเภท วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม ควบคุม) 

-   1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9) หนังสือรับรอง ของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม 

ส้าเนาใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุม (กรณีท่ี เป็นอาคารมี 
ลักษณะ ขนาดอยู่ ในประเภท วิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

10) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ 
แบบแปลน ที่มลีายมือชื่อพร้อม กับเขียนชื่อตัว 
บรรจง และ คุณวุฒิที่อยู่ของ สถาปนิก และ 
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม 
    อำคำร  พ.ศ. 2522  
    ค่ำธรรมเนียม 0 บาท  
    หมำยเหตุ –  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
     หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
     2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
     3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 218/1  
          ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
     4. ศูนย์ด้ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
     5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
     6. ตู้รบัฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่6)  
2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
     หมำยเหตุ  ผ่านศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัดทุกจังหวัด 
3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
     หมายเหตุ  เลขท่ี 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
     ตู้ปณ  1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
4)  ช่องทางการร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน   630  ม.3  ต.ปากน้้า  อ.หลังสวน 
     จ.ชุมพร  หรือ http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์: 077-561061   
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 19. หมำยเหตุ  

http://www.dpt.go.th/
http://www.paknamlangsuan.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  

1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
    เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
    พ.ศ. 2522  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 25 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
    จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน) การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
     1) สถำนที่ให้บริกำร 
         ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   
         630  หมู่ที่  3  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
         โทรศัพท์  077-561061   
         โทรสาร  077-561061  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
         ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่เวลา  
         08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  
         หมำยเหตุ –  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส้าหรับ
กิจการหนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส้าหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำร บริกำร ระยะเวลำ 

ให้บริกำร 
ส่วนงำน/ 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นค้าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อม
เอกสาร 

1 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

  
2) 

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ พิจารณา
เอกสารประกอบการขอ อนุญาต 

5 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้าเนินการ ตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท้า ผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหารฯและ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

4) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมี
มต ิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ พิจารณาแบบแปลน
และ พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้ง
ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(น.5) 

12 วัน เทศบาล
ต้าบล
ปากน ้า 
หลังสวน 

 

   ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  255 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั นตอน  
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
       15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ้าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) แบบค้าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) ส้าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็น
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชุด  

3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร 
(กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด  

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด  

5) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน 

- 0 1 ชุด  

6) รายการค้านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อ
เลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะ
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารท้าให้มี
การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักบรรทุกบนพื นอาคาร
มากขึ นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

- 1 - ชุด  

7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและ
ค้านวณพร้อมส้าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 - ชุด  
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม 
    อำคำร  พ.ศ. 2522  
    ค่ำธรรมเนียม 0 บาท  
    หมำยเหตุ –  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
     หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
     2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
     3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 218/1  
          ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
     4. ศูนย์ด้ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
     5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
     6. ตู้รบัฟังความคิดเห็น (ตั งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่6)  
2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
     หมายเหตุ    ผ้านศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัดทุกจังหวัด 
3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
     หมายเหตุ  เลขที่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
     ตู้ปณ  1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
4)  ช่องทางการร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   630  ม.3  ต.ปากน ้า  อ.หลังสวน 
     จ.ชุมพร  หรือ http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์: 077-561061   
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 19. หมำยเหตุ  

http://www.dpt.go.th/
http://www.paknamlangsuan.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งขุดดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ 
    ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
    จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน)  การแจ้งขุดดิน 21/05/2558  13:55 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
     1) สถำนที่ให้บริกำร 
         ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   
        630  หมู่ที่  3  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
        โทรศัพท์  077-561061 ต่อ  310 
        โทรสาร  077-561061 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
        ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่เวลา 
       08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)  
       หมำยเหตุ –  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
     1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี  

1.1  การด้าเนินการขุดดินนั นจะต้องเป็นการด้าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
ใช้บังคับ ได้แก่  

1) เทศบาล  
2) กรุงเทพมหานคร  
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3) เมืองพัทยา  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา  
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  
1.2 การด้าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือ 

ประสงค์จะท้าการขุดดิน  โดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกิน 3 เมตรหรือมีพื นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพื นที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก้าหนด  โดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะต้องไม่เป็นการกระท้าที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
    2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7  วนันับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจออกค้าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ นผลกรณี  ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก้าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง   
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน 

กำร บริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน 
ตามท่ีก้าหนดให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน 

 

2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้าเนินการ 
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี 
ถูกต้อง) 

5 วัน เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน 

 

3) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง 
และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 

1 วัน เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  7 วัน  
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั นตอน  
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
     15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ  

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน 
 เอกสำร 
 ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
 ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
 เอกสำร หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
    15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ  
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร  
ฉบับจริง 

จ ำนวน  
เอกสำร  
ส ำเนำ 

หน่วย 
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะ ด้าเนินการขุดดิน - 1 0 ชุด - 
2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดิน บริเวณ

ข้างเคียง 
- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการประกอบ แบบแปลน - 1 0 ชุด - 
4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรอง ส้าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดิน
ต้องมี
หนังสือ 
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน
ให้ ก่อสร้าง
อาคารใน
ที่ดิน) 

5) หนังสือมอบอ้านาจกรณีให้ บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน กรณีท่ีดิน
บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ  
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร  
ฉบับจริง 

จ ำนวน  
เอกสำร  
ส ำเนำ 

หน่วย 
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

7) รายการค้านวณ (วิศวกร ผู้ออกแบบและ
ค้านวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื นดิน
เกิน ๓ เมตรหรือพื นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่้ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง 20 เมตร  วศิวกรผู้ออกแบบ
และค้านวณต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร 

- 1 0 ชุด - 

8) รายละเอียดการติดตั งอุปกรณ์ ส้าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 
20 เมตร) 

9) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 
เมตรหรือมีพื นที่ ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตาราง เมตรหรือมีความลึกหรือมีพื นที่ ตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศก้าหนดผู้ควบคุม
งาน ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

   - 1 0 ชุด - 

16. ค่ำธรรมเนียม  
1)  ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ  2,000 บำท  
     ค่ำธรรมเนียม  2,000   บาท  
     หมำยเหตุ –  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน     กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    หมำยเหตุ -  1.)  ทางอินเตอร์เน็ต   https://www.dpt.go.th/th/ 

      2.) ทางโทรศัพท์   (ถ. พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000   
    3.)  ทางไปรษณีย์  224  ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 
         และ 218/1  ถ.พระรามที่ 6  แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ  10400 
    4.) ศูนย์ด้ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง  02-299-4311-12 
    5.) ร้องเรียนด้วยตนเอง  
    6.)  ตู้รับฟังความคิดเห็น   ตั งอยู่  ณ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6 
 

https://www.dpt.go.th/th/
https://www.dpt.go.th/th/
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2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
     หมำยเหตุ  (ผ่านศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัดทุกจังหวัด) 
3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
     หมายเหตุ  เลขท่ี 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
     ตู้ปณ  1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
4)  ช่องทางการร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   630  ม.3  ต.ปากน ้า  อ.หลังสวน 
     จ.ชุมพร  หรือ http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์: 077-561061   
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 19. หมำยเหตุ  
-  

http://www.paknamlangsuan.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งถมดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ 
    ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
    จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
    จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน)  การแจ้งขุดดิน 21/05/2558  13:55 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
     1) สถำนที่ให้บริกำร 
         ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   
        630  หมู่ที่  3  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
        โทรศัพท์  077-561061 ต่อ  310 
        โทรสาร  077-561061 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
        ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่เวลา 
       08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)  
       หมำยเหตุ –  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
     1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี  

1.1  การด้าเนินการถมดินนั นจะต้องเป็นการด้าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
ใช้บังคับ ได้แก่  

1) เทศบาล  
2) กรุงเทพมหานคร  
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3) เมืองพัทยา  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา  
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  
1.2 การด้าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือ 

ประสงค์จะท้าการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง  และมีพื นที่เกิน  
2,000  ตารางเมตร  หรือมีพื นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก้าหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
    2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 
วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7  วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจออกค้าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ นผลกรณี  ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก้าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง   
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน 

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน 
ตามท่ีก้าหนดให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน 

 

2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้าเนินการ 
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี 
ถูกต้อง) 

5 วัน เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน 

 

3) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง 
และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 

1 วัน เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  7 วัน  
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั นตอน  
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
     15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ  

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน 
 เอกสำร 
 ฉบับจริง 

จ ำนวน 
เอกสำร 
 ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
 เอกสำร หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ - 

 
    15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ  
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร  
ฉบับจริง 

จ ำนวน  
เอกสำร  
ส ำเนำ 

หน่วย 
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะ ด้าเนินการถมดิน - 1 0 ชุด - 
2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดิน บริเวณ

ข้างเคียง 
- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการประกอบ แบบแปลน - 1 0 ชุด - 
4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรอง ส้าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดิน
ต้องมี
หนังสือ 
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน
ให้ ก่อสร้าง
อาคารใน
ที่ดิน) 

5) หนังสือมอบอ้านาจกรณีให้ บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน กรณีท่ีดิน
บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ  
ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร  
ฉบับจริง 

จ ำนวน  
เอกสำร  
ส ำเนำ 

หน่วย 
นับ 

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

7) รายการค้านวณ (วิศวกร ผู้ออกแบบและ
ค้านวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื นดิน
เกิน ๓ เมตรหรือพื นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่้ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง 20 เมตร  วศิวกรผู้ออกแบบ
และค้านวณต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร 

- 1 0 ชุด - 

8) ชื่อควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื นที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  2,000  
ตารางเมตร  และมีความสูงของเนินดินตั งแต่  
2  เมตรขึ นไป  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน    - 1 0 ชุด - 

16. ค่ำธรรมเนียม  
1)  ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ  2,000 บำท  
     ค่ำธรรมเนียม  2,000   บาท  
     หมำยเหตุ –  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน     กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    หมำยเหตุ -  1.)  ทางอินเตอร์เน็ต   https://www.dpt.go.th/th/ 

      2.) ทางโทรศัพท์   (ถ. พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000   
    3.)  ทางไปรษณีย์  224  ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 
         และ 218/1  ถ.พระรามที่ 6  แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ  10400 
    4.) ศูนย์ด้ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง  02-299-4311-12 
    5.) ร้องเรียนด้วยตนเอง  
    6.)  ตู้รับฟังความคิดเห็น   ตั งอยู่  ณ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6 
 
 
 

https://www.dpt.go.th/th/
https://www.dpt.go.th/th/
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2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     หมำยเหตุ  (ผ่านศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัดทุกจังหวัด) 
3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนบย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
     หมายเหตุ  เลขท่ี 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
     ตู้ปณ  1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
4)  ช่องทางการร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน   630  ม.3  ต.ปากน ้า  อ.หลังสวน 
     จ.ชุมพร  หรือ http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์: 077-561061   
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 19. หมำยเหตุ  
-  

http://www.paknamlangsuan.go.th/


คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั นตอนออกใบอนุญำต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงำน   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน (ระยะที่ 2 ขั นตอนออกใบอนุญาต) 
2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 
3.  ประเภทของงำนบริกำร  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.  หมวดหมู่ของงำนบริกำร  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.  กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำตหรือที่เกี่ยวข้อง 
  1)  กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2556 
  2)  กฎกระทรวงควบคุมไอน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว 
  3)  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน ้ามัน พ.ศ.2556 
  4)  กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
  5)  ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค้าขอ
และแบบในอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
  6)  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
  7)  พระราชบัญญัติควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
6.  ระดับผลกระทบ  บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7.  พื นที่ให้บริกำร  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 
8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ   กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2556 
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ    30   วัน 
9.  ข้อมูลสถิติ 
     จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน   0 
     จ้านวนค้าขอที่มากท่ีสุด    0 
     จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด    0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน)  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน 
(ระยะที่ 2   ขั นตอนออกใบอนุญาต)  
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
  1)  สถำนที่ให้บริกำร 
 ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  630  หมู่ที่ 3  ต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
86150  โทรศัพท์  0-7756-1061 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  ตั งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
 หมำยเหตุ  (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา  15.30 น.) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในการยื่นค้าขอและในการพิจารณาอนุญาต 
  1.  การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด้าเนินการก่อสร้างสถาน
ประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก้าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามัน
ระบบท่อน ้ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว 
  2.  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
  3.  การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2552 
หมำยเหตุ : 
  1.  หากเห็นว่าค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั น  ผู้รับค้าขอ
และผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
ค้าขอด้าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ผู้รับค้าขอจะ
ด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
   2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไข
ค้าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

  3.  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

  4.  ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน
พร้อมติดแสตมป์ส้าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ้ากัดก้าหนด 
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13.  ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั นตอน รายละเอียดของขั นตอนการบรกิาร 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับหนงัสือหรือค้าขอและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่ก้าหนดและส่งเร่ืองให้ส้านักความ
ปลอดภัยธุรกิจน ้ามนั 

1  วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน 

- 

2 การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิง่ก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามนัระบบท่อน า้มันและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

27  วัน ส้านักงาน
เทศบาลตา้บล

ปากน า้หลังสวน 

- 
 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต 2  วัน ส้านักงาน
เทศบาลตา้บล

ปากน า้หลังสวน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30  วัน 
14.  งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว     ยังไม่ผ่านการด้าเนินการ
ลดขั นตอน  
15.  รำยกำรอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
    15.1)  เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ้านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ้านวน
เอกสาร 
ส้าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

     15.2)  เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ้านวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ้านวน
เอกสาร 

ส้าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามัน ระบบท่อ
น ้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ้านวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ้านวน
เอกสาร 

ส้าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

2 ส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส้าเนา
แผนผังที่ได้รับอนุญาตท้าทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วน
บุคคลหรือส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยส้าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท้าสิ่ง
ล่วงน ้าล้าน ้า 

- 0 1 ชุด (รับรอง
ส้าเนา
ถูกต้อง
ทุกหน้า) 

3  ส้าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 

- 0 1 ชุด (รับรอง
ส้าเนา
ถูกต้อง
ทุกหน้า) 

4 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) -  0  0  ชุด - 

16.  คำ่ธรรมเนียม 
  1)  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี  3 
       ค่าธรรมเนียม    200  บาท 
       หมายเหตุ   - 
  2)  ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน  ำมันเป็นไปตำมข้อ  62  ของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน  ำมันเชื อเพลิง 
พ.ศ.2556 
       ค่าธรรมเนียม    0  บาท 
       หมายเหตุ   - 
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน   ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชั น 20 เลขท่ี  555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-79444715 

  2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
อาคารบี ชั น 19 เลขท่ี  555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-7944111 

  3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 630 หมู่ที่ 3 ต้าบลปากน ้า อ้าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-561061 หรอื (www.paknamlangsuan.go.th) 

 

 

http://www.doeb.go.th/
http://www.paknamlangsuan.go.th/
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18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
  1)  แบบ ธพ. 2 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่  2  สถานที่ยื่นแบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3 พ.ศ.2556 
19.  หมำยเหตุ 
 - 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกังานเทศบาลต าบลปากน ้าหลงัสวน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

๑. ช่ือกระบวนงำน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามนั 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกัเทศบาลต าบลปากน ้าหลงัสวน 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

๕. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกีย่วข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจง้การอนุญาตและอตัรา    

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้ามนัเช้ือเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖ 

๒) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒  

สถานท่ียืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๓) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัใหมี้การประกนัภยัการรับผดิตาม  

กฎหมายแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓  

พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔) พระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐ 

๖. ระดับผลกระทบ:  บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

๗. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ส่วนกลาง ,  ส่วนภูมิภาค ,  ทอ้งถ่ิน 

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไข           

เก่ียวกบัการแจง้การอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๓๐ วนั 



๙. ข้อมูลสถิต ิ

    จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน ๐ 

    จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด ๐ 

    จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด ๐ 

๑๐. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน  [ ส าเนาคู่มือประชาชน ]  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ

น ้ามนั  ๑๒/๐๕/๒๐๑๕  ๑๒:๓๖ 

๑๑.ช่องทำงกำรให้บริกำร 

๑) สถำนทีใ่ห้บริกำร 

 ส านกังานเทศบาลต าบลปากน ้าหลงัสวน 

 ๖๓๐ หมู่ท่ี ๓  ต าบลปากน ้า  อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร 

 โทรศพัท ์ ๐๗๗-๕๖๑๐๖๑ 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงศุกร์  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีราชการก าหนด)  ตั้งแต่

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (มีพกัเท่ียง) 

หมำยเหตุ  (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา  ๑๕.๓๐ น.) 

๑๒. หลกัเกณฑ์  วธีิกำร  เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ  และพจิำรณำอนุญำต 

หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะโอนกิจการตามท่ีไดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะโอนกิจการตามท่ีไดรั้บอนุญาต

ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใหย้ืน่ค  าขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๕  พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้น 

หมายเหตุ : 

 ๑.หากเห็นวา่ค าขอไม่ถูกตอ้งหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไม่อาจแกไ้ข / เพิ่มเติมไดใ้น

ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร / หลกัฐานร่วมกนั



พร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข / เพิ่มเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข / เพิ่มเติม

ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะ

ด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแลว้ 

 ๓.ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและ

รายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 ๔.ทั้งน้ีจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ

เป็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Email)  หรือหากประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้างไปรษณียโ์ปรดแนบซองจ่า

หนา้ถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณียล์งทะเบียนตามอตัราของบริษทัไปรษณีย์

ไทยจ ากดัก าหนด 

๑๓.ขั้นตอน  ระยะ เวลำ  และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอยีดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำย
เหตุ 

๑) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีรับค าขอและตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลกัฐานท่ีก าหนดและส่งเร่ืองใหส้ านกั
ความปลอดภยัธุรกิจน ้ามนั 

๑ วนั ส านกังาน
เทศบาลต าบล
ปากน ้าหลงั
สวน 

- 

๒) การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบพิจารณา / 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

๒๗ วนั ส านกังาน
เทศบาลต าบล
ปากน ้าหลงั
สวน 

- 

๓) การลงนาม / 
คณะกรรมการ
มีมติ 

ลงนามในใบอนุญาต ๒ วนั ส านกังาน
เทศบาลต าบล
ปากน ้าหลงั
สวน 

- 

 ระยะด ำเนินกำรรวม ๓๐ วนั 



๑๔.งานบริการน้ีผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
๑๕.รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
       ๑๕.๑) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๑) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบบั (กรณีบุคคลธรรมดา / 
รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก
หนา้) 

๒) ส าเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบบั (กรณีบุคคลธรรมดา / 
รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก
หนา้) 

๓) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

๑ ๐ ชุด (กรณีนิติบุคคล / ออก
ใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน / 
รับรองส าเนาถูกตอ้งทุก
หนา้ 

       ๑๕.๒) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เติม 

หน่วยงำนรัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

กรมธุรกิจพลงังาน ๑ ๐ ฉบบั (ผูมี้อ  านาจลงนาม) 

๒) หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้
มี) พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนของผูม้อบ
อ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ 

- ๑ ๐ ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร / 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง
เฉพาะบตัรประจ าตวั
ประชาชนทั้งของผูม้อบ
อ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ 



๓) ส าเนาเอกสารแสดง
สิทธิใชท่ี้ดินของผูรั้บ
โอนใบอนุญาต 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง
ทุกหนา้) 

๔) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ (เดิม) 

ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น ้ามนั 

๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง
ทุกหนา้) 

๕) ส าเนาสัญญาประกนัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผดิชอบตามกฎหมาย
แก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย
จากภยัอนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี๓ 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง
ทุกหนา้) 

๖) อ่ืนๆ (ถา้มี) - ๐ ๐ ชุด - 
 

๑๖.ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่๓ 

 ค่ำธรรมเนียม  ๒๐๐ บาท 

 หมำยเหตุ – 

๑๗.ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกัความปลอดภยัธุรกิจน ้ามนักรมธุรกิจพลงังานศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อม
เพล็กซ์    อาคารบีชั้น ๒๐  เลขท่ี ๕๕๕/๒  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐  โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

 หมำยเหตุ – 



๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน (www.doeb.go.th)  ศูนยเ์อนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น ๑๙  เลขท่ี ๕๕๕/๒  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวง/เขต จตุจกัร  กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐  โทรศพัท ์: ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

 หมำยเหตุ – 

๓) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 หมำยเหตุ (เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / 
ตูป้ณ.๑๑๑๑  เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. ๑๐๓๐๐ ) 

๔) ช่องทำงกำรร้องเรียน ณ ส านกังานเทศบาลต าบลปากน ้าหลงัสวน  ๖๓๐ หมู่ท่ี ๓  ต าบลปากน ้า  
อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร 

 โทรศพัท ์ ๐๗๗-๕๖๑๐๖๑ 

      ๑๘.ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม  ตัวอย่ำง  และคู่มือกำรกรอก 

๑) แบบธพ.น.  ๕  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานท่ีแจง้การประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี ๒ สถานท่ียืน่แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๙.หมำยเหตุ 

http://www.doeb.go.th/
http://www.๑๑๑๑.go.th/


คู่มือส ำหรับประชำชน  :  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน   
(ระยะเวลำที่  1  :   ขั นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำหลังสวน 
กระทรวง  :  กระทรวงมหำดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงำน  :  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน  (ระยะเวลาที่  1 :  
ขั นตอนออกค้าสั่งรับค้าขอรับใบอนุญาต) 

2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  :  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 

3.  ประเภทของงำนบริกำร :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4.  หมวดหมู่ของงำนบริกำร  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5.  กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต  หรือที่เกี่ยวข้อง  : 
 1)  กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2556 
 2)  กฎกระทรวงควบคุมไอน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว 
 3)  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานีประกอบกิจการน ้ามัน  พ.ศ. 
2556 
 4)  กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2552  และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 5)  ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  2  
สถานที่ยื่นแบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3  พ.ศ.  2556 
 6)  ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3  พ.ศ. 2557 
 7)  พระราชบัญญัติควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2550 

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม 

7.  พื นที่ให้บริกำร  :  ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค , ท้องถิ่น 

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  ไม่มี 
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด  ฯลฯ  0  วัน 

9.  ข้อมูลสถิติ 
     จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
     จ้านวนค้าขอที่มากท่ีสุด   0 
     จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด   0 

10.  ชื่ออ้ำงอิงชองคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี
บริการน ้ามัน  (ระยะเวลาที่  1  :  ขั นตอนออกค้าสั่งค้าขอรับใบอนุญาต)  12/05/2015  12:13 



11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1)  สถำนที่ให้บริกำร   
     ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  630  ม.3  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  
86150   
     โทรศัพท ์/ โทรสาร  0 – 7756 – 1061 
     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  
ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  (มีพักเท่ียง) 
    หมำยเหตุ - 

12.  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข  (ถ้ำมี)  ในกำรยื่นค ำขอ  และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1.  ผู้รับใบอนุญาตใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไป
จากที่ได้รับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ  ธพ.น. 4 
 2.  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เป็นต้น 
 3.  แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค้านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2552 

หมำยเหตุ  : 

 1.  หากเห็นค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั นผู้
รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าของและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะ
ด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

 3.  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4.  ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  (Email)  หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัว
ท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส้าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ้ากัดก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.  ขั นตอน  ระยะเวลำ  และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน รำยละเอียดของขั นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับค้าขอและตรวจสอบความถูกต้องของ
ค้าขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก้าหนดและส่งเรื่องให้ส้านัก

ความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน 

1  วัน 
กรมธุรกิจ
พลังงาน 

 
- 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ 
-  เอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ 

-  ตรวจสอบสถานที่เบื องต้น 
-  แผนผังโดยสังเขป 

-  แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน ้ามันระบบท่อดับเพลิงระบบ
บ้าบัดน ้าเสียหรือแยกน ้าปนเปื้อนน ้ามันระบบ

อุปกรณ์นิรภัย 
-  แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

-  สิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่กรณี 
-  รายการค้านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวข้อง 

42  วัน 

ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลัง

สวน 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมมติ 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 2  วัน 

ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล

ปากน ้า 
หลังสวน 

- 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  45  วัน 
 
14.  งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน  และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  ยังไม่ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรลดขั นตอน 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1)  เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ้าตัว

ประชาชน 
กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 

(กรณีบุคคลธรรมดา/รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

2) ส้าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 
(กรณีบุคคลธรรมดา/รับรอง

ส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
1 0 ชุด 

(กรณีนิติบุคคล/ออกให้ไม่
เกิน  6  เดือน/รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 



 15.2)  เอกสำรอ่ืนๆ  ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรเพิ่มเติม 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
ค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.4) 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

1 0 ฉบับ 
 
(ผู้มีอ้านาจลงนาม) 
 

2) 

หนังสือมอบอ้านาจ  (ถ้ามี)  
พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ้านาจและ
ผู้รับมอบอ้านาจ 

- 1 0 ชุด 

(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/รับรอง
ส้าเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ้าตัวประชาชนทั งของ 
ผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบ
อ้านาจ) 

3) 
ส้าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  (เดิม) 

ส้านักความ
ปลอดภัย
ธุรกิจน ้ามัน 
 

0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

4) 
ส้าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ใช้ที่ดิน
กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

5) 

ส้าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่
มีหน้าที่ดูและรับผิดชอบที่ดิน
ดังกล่าว 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

6) 

ส้าเนาหนังสือแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 

กรมโยธาธิ
การและผัง
เมือง 

0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

7) 

แผนผังโดยสังเขปแผนผัง
บริเวณและแบบก่อสร้างระบบ
ความปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน ้ามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือ
แยกน ้าปนเปื้อนน ้ามันระบบ
อุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่
กรณี 

- 3 0 ชุด 
(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 



ที ่ รำยกำรเอกสำรเพิ่มเติม 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

8) 
รายการค้านวณความมั่นคง
แข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง 

1 1 0 ชุด 
(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 

9) 
หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อม
ส้าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องที่
ใบอนุญาต 

10) 

ส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยส้าเนาแผนผังที่ได้รับ
อนุญาตท้าทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทางหลวงหรือ
ถนนส่วนบุคคลหรือส้าเนา
หนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
ส้าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท้า
สิ่งล่วงล ้าล ้าน ้า 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

11) 

ส้าเนาสัญญาประกันภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอัน
เกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่  3 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

12) อ่ืนๆ  (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 
16.  ค่ำธรรมเนียม 
 ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน  กรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม
เพล็กซ์  อาคารบี  ชั น  20  เลขที่  555/2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง/เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ : 027944715 
 2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน  (www.doeb.go.th)  ศูนย์เอนเนอร์
ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น  19  เลขที่  555/2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง/เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ :  027944111   
 หมำยเหตุ - 
 3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  630  ม.3  ต้าบลปากน ้า  
อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  หรือ  http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์ :  0 – 7756 – 
1061 
 
 

http://www.doeb.go.th/
http://www.paknamlangsuan.go.th/


18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม  ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 1)  แบบ  ธพ.น.4  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่  2  สถานที่ยื่นแบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  
3  พ.ศ. 2556 

19.  หมำยเหตุ 
 - 



คู่มือส ำหรับประชำชน  :  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน  ำมัน   
(ระยะเวลำที่  1  :   ขั นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  :  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำหลังสวน 
กระทรวง  :  กระทรวงมหำดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงำน  :  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน  (ระยะเวลาที่  1 :  
ขั นตอนออกค้าสั่งรับค้าขอรับใบอนุญาต) 

2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  :  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน 

3.  ประเภทของงำนบริกำร :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4.  หมวดหมู่ของงำนบริกำร  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5.  กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต  หรือที่เกี่ยวข้อง  : 
 1)  กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2556 
 2)  กฎกระทรวงควบคุมไอน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว 
 3)  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานีประกอบกิจการน ้ามัน  พ.ศ. 
2556 
 4)  กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2552  และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
 5)  ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  2  
สถานที่ยื่นแบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3  พ.ศ.  2556 
 6)  ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3  พ.ศ. 2557 
 7)  พระราชบัญญัติควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2550 

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม 

7.  พื นที่ให้บริกำร  :  ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค , ท้องถิ่น 

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  ไม่มี 
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด  ฯลฯ  0  วัน 

9.  ข้อมูลสถิติ 
     จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
     จ้านวนค้าขอที่มากท่ีสุด   0 
     จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด   0 

10.  ชื่ออ้ำงอิงชองคู่มือประชำชน  (ส้าเนาคู่มือประชาชน)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี
บริการน ้ามัน  (ระยะเวลาที่  1  :  ขั นตอนออกค้าสั่งค้าขอรับใบอนุญาต)  12/05/2015  12:13 



11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1)  สถำนที่ให้บริกำร   
     ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  630  ม.3  ต้าบลปากน ้า  อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  
86150   
     โทรศัพท ์/ โทรสาร  0 – 7756 – 1061 
     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  
ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  (มีพักเท่ียง) 
    หมำยเหตุ - 

12.  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข  (ถ้ำมี)  ในกำรยื่นค ำขอ  และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1.  ผู้รับใบอนุญาตใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไป
จากที่ได้รับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ  ธพ.น. 4 
 2.  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เป็นต้น 
 3.  แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค้านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ. 2552 

หมำยเหตุ  : 

 1.  หากเห็นค้าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั นผู้
รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าของและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะ
ด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

 3.  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4.  ทั งนี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  (Email)  หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัว
ท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส้าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ้ากัดก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.  ขั นตอน  ระยะเวลำ  และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน รำยละเอียดของขั นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

1) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับค้าขอและตรวจสอบความถูกต้องของ
ค้าขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก้าหนดและส่งเรื่องให้ส้านัก

ความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน 

1  วัน 
กรมธุรกิจ
พลังงาน 

 
- 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ 
-  เอกสารหลักฐานประกอบค้าขอ 

-  ตรวจสอบสถานที่เบื องต้น 
-  แผนผังโดยสังเขป 

-  แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน ้ามันระบบท่อดับเพลิงระบบ
บ้าบัดน ้าเสียหรือแยกน ้าปนเปื้อนน ้ามันระบบ

อุปกรณ์นิรภัย 
-  แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

-  สิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่กรณี 
-  รายการค้านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวข้อง 

42  วัน 

ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลัง

สวน 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมมติ 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 2  วัน 

ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล

ปากน ้า 
หลังสวน 

- 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  45  วัน 
 
14.  งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน  และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  ยังไม่ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรลดขั นตอน 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1)  เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ้าตัว

ประชาชน 
กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 

(กรณีบุคคลธรรมดา/รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

2) ส้าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 
(กรณีบุคคลธรรมดา/รับรอง

ส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
1 0 ชุด 

(กรณีนิติบุคคล/ออกให้ไม่
เกิน  6  เดือน/รับรอง
ส้าเนาถูกต้องทุกหน้า) 



 15.2)  เอกสำรอ่ืนๆ  ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรเพิ่มเติม 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
ค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.4) 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

1 0 ฉบับ 
 
(ผู้มีอ้านาจลงนาม) 
 

2) 

หนังสือมอบอ้านาจ  (ถ้ามี)  
พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ้านาจและ
ผู้รับมอบอ้านาจ 

- 1 0 ชุด 

(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/รับรอง
ส้าเนาถูกต้องเฉพาะบัตร
ประจ้าตัวประชาชนทั งของ 
ผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบ
อ้านาจ) 

3) 
ส้าเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  (เดิม) 

ส้านักความ
ปลอดภัย
ธุรกิจน ้ามัน 
 

0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

4) 
ส้าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ใช้ที่ดิน
กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

5) 

ส้าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่
มีหน้าที่ดูและรับผิดชอบที่ดิน
ดังกล่าว 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

6) 

ส้าเนาหนังสือแจ้งการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 

กรมโยธาธิ
การและผัง
เมือง 

0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

7) 

แผนผังโดยสังเขปแผนผัง
บริเวณและแบบก่อสร้างระบบ
ความปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท่อน ้ามันระบบท่อ
ดับเพลิงระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือ
แยกน ้าปนเปื้อนน ้ามันระบบ
อุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่
กรณี 

- 3 0 ชุด 
(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 



ที ่ รำยกำรเอกสำรเพิ่มเติม 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

8) 
รายการค้านวณความมั่นคง
แข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง 

1 1 0 ชุด 
(วิศวกรผู้ออกแบบลงนาม
ทุกหน้า) 

9) 
หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อม
ส้าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องที่
ใบอนุญาต 

10) 

ส้าเนาหนังสืออนุญาตพร้อม
ด้วยส้าเนาแผนผังที่ได้รับ
อนุญาตท้าทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือทางหลวงหรือ
ถนนส่วนบุคคลหรือส้าเนา
หนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
ส้าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท้า
สิ่งล่วงล ้าล ้าน ้า 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

11) 

ส้าเนาสัญญาประกันภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอัน
เกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่  3 

- 0 1 ชุด 
(รับรองส้าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

12) อ่ืนๆ  (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 
 
16.  ค่ำธรรมเนียม 
 ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส้านักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน  กรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม
เพล็กซ์  อาคารบี  ชั น  20  เลขที่  555/2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง/เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ : 027944715 
 2)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน  (www.doeb.go.th)  ศูนย์เอนเนอร์
ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั น  19  เลขที่  555/2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวง/เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ :  027944111   
 หมำยเหตุ - 
 3)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน  630  ม.3  ต้าบลปากน ้า  
อ้าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  หรือ  http://www.paknamlangsuan.go.th/  โทรศัพท์ :  0 – 7756 – 
1061 
 
 

http://www.doeb.go.th/
http://www.paknamlangsuan.go.th/


18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม  ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 1)  แบบ  ธพ.น.4  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดสถานที่แจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่  2  สถานที่ยื่นแบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  
3  พ.ศ. 2556 

19.  หมำยเหตุ 
 - 


