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แนวทางการยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตตางๆ และการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ:

1.

จํานวนชุดเอกสารหลักฐานประกอบ

แบบคําขอรับใบอนุญาต/แบบแจง

จํานวนชุดทั้งหมด

ตนฉบับ (ชุด)

สําเนา (ชุด) *

ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3)

3

1

2

ดัดแปลงอาคาร (ข.1)

3

1

2

ใหผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)

1

1

-

แจงการประกอบกิจการพลังงานทีไ
่ ดรับยกเวนไมตองขอรับ

1

1

-

ใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟา
หมายเหตุ * โปรดดูขอ 8

2.

การมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน
ตองเปนผูม
 ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามขอกําหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

3.

หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน (ตามแบบที่สํานักงานกําหนด)
ตองติดอากรแสตมป 10 (กระทําการครั้งเดียว) หรือ 30 บาท (กระทําการมากกวาครั้งเดียว) โดยผูม
 อบอํานาจเปนผูเสีย
อากร และผูร ับมอบอํานาจเปนผูข
 ีดฆาแสตมป ตามประมวลรัษฎากร มีพยานลงนามจํานวน 2 คน พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือในกรณีเปนบุคคลตางดาวใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองและลงวันที่
ของทั้งผูม
 อบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ และพยาน

4.

การกรอกขอมูลในแบบคําขอ
-

ตองระบุขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน ณ วันที่ยน
ื่

-

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน ถาไมมีขอมูลหรือไมเกี่ยวของใหกรอกวา “ไมม”ี หรือใสเครื่องหมาย “–”

-

รายการเครื่องจักร ใหกรอกเปนภาษาไทย หรือภาษาไทยและมีภาษาอื่นกํากับ

-

กรณีใหขอมูลเปนตัวเลข ตองใหสอดคลองกับหนวยที่ระบุไวในแบบคําขอ หากไมไดระบุไว โปรดแสดงหนวยกํากับ
ไวดว ย

5.

การลงนามในแบบคําขอรับใบอนุญาต
ตองเปนชื่อผูขอรับใบอนุญาต หรือผูร ับมอบอํานาจใหลงนามแทนได ตามทีร่ ะบุไวในหนังสือมอบอํานาจ โดยใหลงลายมือ
ชื่อในทุกหนาของแบบคําขอ

6.

เอกสารหลักฐานประกอบ
-

ตองแสดงขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน ณ วันที่ยน
ื่ และยังไมหมดอายุ

-

ตองชัดเจน ไมเลอะเลือน สามารถอานไดโดยงาย หากมีการแกไขขอมูลในเอกสารตองมีการลงนามรับรองโดยผูรับ
มอบอํานาจใหทาํ การแทน พรอมลงวันที่ดว ย

-

กรณีเปนหนังสือที่ออกใหจากหนวยงานรัฐตองมีการระบุเลขที่และวันทีข
่ องหนังสือ รวมทั้งมีผูทม
ี่ ีอํานาจลงนามใน
หนังสือ

7.

สําเนาเอกสารในชุดตนฉบับ
ตองลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร และลงวันที่ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เปนตน กรณีเปนนิติบุคคล ตองลงนามรับรองโดยผูม
 ีอํานาจทําการหรือผูที่
ไดรับมอบอํานาจใหทาํ การแทน พรอมประทับตรานิติบุคคล และลงวันที่
8.

สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ทุกฉบับในชุดสําเนา
ตองลงนามรับรองโดยผูย
 ื่นคําขอ (กรณีไมไดมอบอํานาจ) หรือผูร ับมอบอํานาจตามที่แจงไวในหนังสือมอบอํานาจใหทํา
การแทน โดยใหลงลายมือชือ
่ ในทุกหนาของสําเนาเอกสาร

9.

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบค
ุ คล
ตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกใหถึงวันที่ยน
ื่ คําขอ และมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการทีร่ ะบุไววาสามารถ
ประกอบกิจการผลิตไฟฟาได

10. แบบทางวิศวกรรมและรายการคํานวณ
-

ตองแสดงสวนที่เปนสาระสําคัญใหครบถวนและมีรายละเอียดเพียงพอตอการพิจารณา อาทิ เครื่องจักรหลักที่ใชใน
การประกอบกิจการพลังงาน อุปกรณควบคุมและปองกันดานความปลอดภัย/สิ่งแวดลอม พิกัดขนาด และมิตต
ิ างๆ

-

ตองมีวิศวกรลงนามรับรองทุกหนา พรอมทั้งแนบแบบคํารับรองและสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม
หมดอายุในแตละสาขาที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยวิศวกร (ไฟฟากําลังและโยธา)

11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดน
ิ หรืออาคาร ไดแก โฉนดทีด
่ ิน (น.ส.4) หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
(น.ส.3 ก.) หรือสัญญาเชา
-

ตองสําเนาเอกสารใหครบทั้งดานหนาและดานหลัง เชน กรณีโฉนดทีด
่ ินตองสําเนาหนาสารบัญจดทะเบียนจนถึง
ขอมูลลาสุด

-

หากมีกรรมสิทธิ์รว ม ตองมีหนังสือจากผูถือกรรมสิทธิร์ วมใหความยินยอมใหผูยน
ื่ คําขอรับใบอนุญาตใชประโยชนใน
ที่ดินหรืออาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงานได พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหความยินยอม (กรณีผู
ยินยอมเปนบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนหางหุนสวนหรือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผย
ู ินยอมเปน
นิติบุคคล) พรอมลงนามรับรอง ทั้งนี้ กรณีเปนทีด
่ ินของรัฐตองไดรับการอนุญาตใหใชทด
ี่ น
ิ เพื่อประกอบกิจการ
พลังงานจากหนวยงานรัฐที่กาํ กับดูแลที่ดน
ิ ตามกฎหมาย

-

หากที่ดน
ิ ติดจํานองกับทางสถาบันการเงิน ไมตองขอหนังสือยินยอมจากสถาบันการเงิน

12. กรณีตว
ั อยาง
ก. เปนเจาของที่ดิน ให ข. สรางอาคารบนทีข
่ อง ก. ตอมา ค. มาขอเชาพืน
้ ที่หลังคาอาคารของ ข. เพื่อประกอบกิจการ
พลังงาน ค. จะตองยืน
่ เอกสารดังตอไปนี้
-

หนังสือใหความยินยอมของ ก. ในการให ค. ประกอบกิจการพลังงาน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูให
ความยินยอม (กรณีผูยน
ิ ยอมเปนบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนหางหุน
 สวนหรือจดทะเบียนนิติ
บุคคล (กรณีผูยน
ิ ยอมเปนนิตบ
ิ ุคคล) พรอมลงนามรับรอง

-

สัญญาเชาพืน
้ ทีห
่ ลังคา หรือหนังสือยินยอมของ ข. ใหประกอบกิจการพลังงาน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูใหความยินยอม (กรณีผูยินยอมเปนบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนหางหุนสวนหรือจด
ทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผย
ู ินยอมเปนนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรอง

13. กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยูบนพื้นที่โฉนดมากกวา 1 แปลง
ผูประกอบกิจการตองจัดทําผังรวมของพื้นที่โฉนดทั้งหมด (ใหตอพืน
้ ทีข
่ องโฉนดแตละแปลงเปนผืนเดียว) พรอมระบุ
หมายเลขโฉนดแตละแปลง โดยมีคาํ รับรองจากสํานักงานที่ดินในทองที่ ทั้งนี้ หากมีทางหรือลํารางสาธารณะ ตองแสดง
ในผังรวมของพืน
้ ที่โฉนดทั้งหมดดวย

