
              คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การออกใบทะเบียนพาณชิย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                 วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997                             (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                       ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
  ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) กําหนดใหกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ถายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 จากองคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) ใหแกเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ภายในป 2553 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
ประโยชนในการรวบรวมสถิติและทราบ หลักฐานของผูประกอบพาณิชยกิจที่ถูกตองเชื่อถือได  เพื่อประโยชนใน
การควบคุมหรือสงเสริมดานการพาณิชยและการอุตสาหกรรม และผูประกอบพาณิชยกิจสามารถใชเปนหลักฐาน
ในทางการคาได 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

 
 

ขั้นตอน 
1. ผูประกอบการย่ืนใบคํารองขอจดทะเบียนพาณิชย          กองวิชาการและแผนงาน                                
        (ระยะเวลา ๑5 นาที) 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร           กองวิชาการและแผนงาน   
       (ระยะเวลา ๑๐ นาที)  
 

3. ออกใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403)                  กองวิชาการและแผนงาน 
        (ระยะเวลา 5 นาที) 
 

4. ลงนามใบทะเบียนพาณชิย                                     นายทะเบียนพาณิชย 
       (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 

 
ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 1 ชั่วโมง   
   รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ        จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ     จํานวน 1 ฉบับ 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 



-2- 
 

3. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาของบานตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
3.1 หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ    จํานวน 1 ฉบับ 
3.2 สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสัญญาเชา โดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา จํานวน 1 ฉบับ 
3.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและบริเวณใกลเคียงพอสังเขป  จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)        จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
คาธรรมเนียม 

1. การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)    50 บาท 
2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ   ๒0 บาท 
๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ             ๒0 บาท 
๔. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย   ๓0 บาท 
๕. คาธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารที่เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย   ๒0 บาท 
การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ กองวิชาการและแผนงาน   
เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศัพท: 035-552997  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การออกใบทะเบียนพาณชิย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                 วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997                             (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                       ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
  ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) กําหนดใหกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ถายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 จากองคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) ใหแกเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ภายในป 2553 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
ประโยชนในการรวบรวมสถิติและทราบ หลักฐานของผูประกอบพาณิชยกิจที่ถูกตองเชื่อถือได  เพื่อประโยชนใน
การควบคุมหรือสงเสริมดานการพาณิชยและการอุตสาหกรรม และผูประกอบพาณิชยกิจสามารถใชเปนหลักฐาน
ในทางการคาได 
 
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

 
 

ขั้นตอน 
1. ผูประกอบการย่ืนใบคํารองขอจดทะเบียนพาณิชย          กองวิชาการและแผนงาน                                
        (ระยะเวลา ๑5 นาที) 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร           กองวิชาการและแผนงาน   
       (ระยะเวลา ๑๐ นาที)  
 

3. ออกใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403)                  กองวิชาการและแผนงาน 
        (ระยะเวลา 5 นาที) 
 

4. ลงนามใบทะเบียนพาณชิย                                     นายทะเบียนพาณิชย 
       (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 

 
ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 1 ชั่วโมง   
   รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ        จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ     จํานวน 1 ฉบับ 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 



-2- 
 

3. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาของบานตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
3.1 หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ    จํานวน 1 ฉบับ 
3.2 สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสัญญาเชา โดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา จํานวน 1 ฉบับ 
3.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและบริเวณใกลเคียงพอสังเขป  จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)        จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
คาธรรมเนียม 

1. การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)    50 บาท 
2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ   ๒0 บาท 
๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ             ๒0 บาท 
๔. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย   ๓0 บาท 
๕. คาธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารที่เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย   ๒0 บาท 
การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ กองวิชาการและแผนงาน   
เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศัพท: 035-552997  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามันประเภทที่ 3 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                 วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997                             (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                       ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
   ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหหนวยราชการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการน้ีกรมธุรกิจพลังงาน ไดถายโอน
งานดานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงบางสวน ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา 
การอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการควบคุม 

ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแบบ ธพ.น 3 การย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตใหปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ในเขตกรงุเทพมหานครใหยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
2. ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหเปนไปตามแบบ ธพ.น 4 
-  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
-  การออกใบอนุญาตใหแยกใบอนุญาตตามประเภทของการประกอบกิจการ 
-  หลักเกณฑวิธีการตรวจสอบ และการพิจารณาออกใบอนุญาตควบคุมประเภทที่ 3 ใหเปนไปตามท่ีกรม
ธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

        การแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3     ใหย่ืนคํารองขอ
อนุญาตแบบ ธพ.น 5 
       - ใบอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการใหเปนไปตามแบบ ธพ.น 4 
       การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ  
ธพ.น 6 ภายในหกสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
       ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น 7 
       ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหยื่นคําขอตาม 
แบบ ธพ.น 8 
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

 

ขั้นตอน 
1. ผูประกอบการย่ืนใบคํารองขอตออายุใบอนญุาต ฯ          กองวิชาการและแผนงาน                                
        (ระยะเวลา ๑5 นาที) 
 

 
 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 



-๒- 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร                                          กองวิชาการและแผนงาน  
        (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 
 

3. ออกใบอนุญาต ธพ.น 4     กองวิชาการและแผนงาน 
        (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 
 

4. ลงนามใบอนุญาต ธพ.น 4 นายกเทศมนตรีตําบลทาวอูทอง  
        (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 

 
ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 1 ชั่วโมง   
   รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรบัใบอนญุาต จํานวน 1 ฉบับ 

  3. กรณีผูประกอบมิไดเปนเจาของบานตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้  

    3.1 หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ จํานวน 1 ฉบับ 

    3.2 สาํเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสัญญาเชา โดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา จํานวน 1 ฉบับ 

    3.3 แผนท่ีพอสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานที่ท่ีขออนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 

  4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  

คาธรรมเนียม 
1. คําขอ     ๒0 บาท 
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓   ๒0๐ บาท 
๓. ใบแทนใบอนุญาต            ๒0๐ บาท 
 
การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ กองวิชาการและแผนงาน   
เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศัพท: 035-552997  
 

 

 

 

 

 



 คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามันประเภทที่ 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                 วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997                             (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                       ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
   ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหหนวยราชการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการน้ีกรมธุรกิจพลังงาน ไดถายโอน
งานดานควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงบางสวน ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา 
การอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการควบคุม 

ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแบบ ธพ.น 3 การย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตใหปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
2. ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  ใหเปนไปตามแบบ ธพ.น ๑  ณ สถานท่ีแจง- 
การประกอบกิจการควบคมุ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 
 

ขั้นตอน 
1. ผูประกอบการย่ืนใบคํารองขอใบรับแจงฯ กองวิชาการและแผนงาน                                
        (ระยะเวลา ๑5 นาที) 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร                                          กองวิชาการและแผนงาน  
        (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 
 

3. ทําหนังสือใบรับแจงฯ (ธพ.น 2)     กองวิชาการและแผนงาน 
        (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 
 

4. ลงนามใบอนุญาต ธพ.น 2 นายกเทศมนตรีตําบลทาวอูทอง  
        (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 

 
ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 1 ชั่วโมง 
 
   
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 



  -๒- 
 

   รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

   
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
 

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 

  3. กรณีผูประกอบมิไดเปนเจาของบานตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  

    3.1 หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ จํานวน 1 ฉบับ 

    3.2 สาํเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสัญญาเชา โดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา จํานวน 1 ฉบับ 

    3.3 แผนท่ีพอสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานที่ที่ขออนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 

  4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรบัมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  6. รูปถายสถานที่ติดตั้งตูพรอมระบุตําแหนงในการติดตั้ง จํานวน 1 ฉบับ 
 

 

อัตราคาธรรมเนียม 
  

 ไมเสียคาธรรมเนียม 
    
การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ กองวิชาการและแผนงาน   
เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศัพท: 035-552997  
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 



คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                 วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997                             (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                       ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
      ดวยพระราชบัญญัติ กําหนด แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดแผนการถายโอนภารกิจดานการถายโอนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ตั้งแตการขออนุญาต การอนุมัติจัดตั้งโรงงาน การรบัเร่ืองรองเรียนโรงงานและควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม ใหแก
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 และเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 
ธันวาคม 2552 โดยเบ้ืองตนไดถายโอน 3 ภารกิจ ดังน้ี 

1. การกํากับดูแลโรงงานจําพวกที่ 1 
2. การรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 
3. การตรวจสอบกรณีโรงงานกอเหตุเดือดรอนราํคาญ 

 
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

 

ขั้นตอน 
1. ผูขอยื่นใบแจง กองวิชาการและแผนงาน                                
        (ระยะเวลา ๑5 นาที) 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร                                          กองวิชาการและแผนงาน  
        (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 
 

3. เจาหนาท่ีออกใบรับแจงการประกอบฯ (ร.ง.2)    กองวิชาการและแผนงาน 
        (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 
 

4. ลงนามใบรับแจงการประกอบฯ (ร.ง.2) นายกเทศมนตรีตําบลทาวอูทอง  
        (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 

 
ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 1 ชั่วโมง 
    รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

   
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 
 
 
 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 



-๒- 
 

  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

  3. กรณีผูประกอบมิไดเปนเจาของบานตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้  

    3.1 หนังสือใหความยินยอมหรือสัญญาเชาอาคารโรงงาน/ที่ดิน จํานวน 1 ฉบับ 

    3.2 สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสัญญาเชา โดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชา จํานวน 1 ฉบับ 

  4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  6. สําเนาบัตรทะเบียนบานของผูรบัมอบอํานาจ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

  7. สําเนาเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน จํานวน 1 ฉบับ 

  8. ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารโรงงาน จํานวน 1 ฉบับ 
  

 
อัตราคาธรรมเนียม 

 
1. โรงงานท่ีไมใชเคร่ืองจักร   ปละ 150 บาท 
2. โรงงานท่ีใชเครื่องจักรไมถึง 5 แรงมา   ปละ 150 บาท 
3. โรงงานท่ีใชเครื่องจักรตั้งแตหรือเทียบเทาหาแรงมาขึ้นไปแตไมถึงย่ีสิบแรงมา   ปละ ๓๐0 บาท 
4. โรงงานท่ีใชเครื่องจักรตั้งแตหรือเทียบเทาตั้งแตยี่สิบแรงมาแตไมถึงหาสิบแรงมา  ปละ ๔๕0 บาท 
5. โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรตั้งแตหรือเทียบเทายี่สิบแรงมาแตไมถึงหนึ่งรอยแรงมา   ปละ ๙๐0 บาท 
6. โรงงานท่ีใชเครื่องจักรตั้งแตหรือเทียบเทาหนึ่งรอยแรงมาแตไมถึงสองรอยแรงมา ปละ ๑,๕๐0 บาท 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ กองวิชาการและแผนงาน   
เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศัพท: 035-552997  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


