
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) 



 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) 
  

 

 

  

  



 ภาคผนวก ก      หน้า 2/3 

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) 
 

 

 

 
  



 ภาคผนวก ก      หน้า 3/3 

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 


