
คู่มือบริการประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ การจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์  กองคลงั 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีหนา้ท่ีพฒันาและบริหารงานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งจดับริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนสุ์ขและความตอ้งการของประชาชน  การด าเนินการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินจะตอ้งมีงบประมาณในการ

บริหารงาน  ซ่ึงเงินเหล่าน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดม้าจากภาษีและค่าธรรมเนียมจากประชาชนตามท่ี

กฎหมายก าหนด  ภาษีท่ีไดรั้บจดัสรรจากรัฐ  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประชาชนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งเสีย

ภาษีและค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีประชาชนเป็นเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูก

สร้าง  ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาไดมี้การใชป้ระโยชน ์ เช่น ใหเ้ช่า หรือใชเ้ป็นท่ีประกอบกิจการต่าง ๆ เพ่ือหารายได ้ โดย

โรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้างตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลไหน ใหเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแก่เทศบาลนั้น  โดยประชาชน

ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นพร้อมดว้ยหลกัฐาน ณ ส านกังานเทศบาลท่ีทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ ภายในเดือน 

กมุภาพนัธ์ ของทุกปี 

 

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์
กองคลงั เทศบาลเมืองล าพนู 
  โทรศพัท ์: 053-511013 ต่อ 119 
  โทรสาร : 053-511092 

 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
( ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
1.  กรณีช าระภาษี 
    1.1  เรียก ผ.ท. 4,5 จากงานแผนท่ีภาษี 
    1.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มลูและประเมินภาษี 
    1.3  ออกใบเสร็จรับเงิน 
    1.4  ลงทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี ( ผ.ท.5 ) 

 งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 



 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการใหบ้ริการ  0.5  วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินปีท่ีผา่นมา 

ค่าธรรมเนียม 
- 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
หากผูช้  าระภาษีมีขอ้สงสยัในการประเมินภาษี หรือไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการ  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้            

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั  เทศบาลเมืองล าพนู  โทรศพัท ์053-511013 ต่อ 119  หรือ เวบ็ไซต ์  

www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                           

                                                        

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
2.  กรณียื่นแบบแสดงรายการ 
     2.1  รับแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) 
     2.2  เรียก ผ.ท.4-5 จากงานแผนท่ีภาษี 
     2.3  ตรวจสอบขอ้มลูจาก ผ.ท.4 กบัแบบประเมิน 
     2.4  ออกใบรับ , ลงทะเบียนรับ 
 

 
 
 
 
 
 

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 
 
 
 
 
 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 

http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun


คู่มือบริการประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ การจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที ่

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์  กองคลงั 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีหนา้ท่ีพฒันาและบริหารงานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งจดับริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนสุ์ขและความตอ้งการของประชาชน  การด าเนินการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินจะตอ้งมีงบประมาณในการ

บริหารงาน  ซ่ึงเงินเหล่าน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดม้าจากภาษีและค่าธรรมเนียมจากประชาชนตามท่ี

กฎหมายก าหนด  ภาษีท่ีไดรั้บจดัสรรจากรัฐ  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประชาชนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งเสีย

ภาษีและค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีประชาชนเป็นเจา้ของท่ีดิน  และท่ีดินตั้งอยูใ่น

เขตเทศบาลใหเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแก่เทศบาลนั้น  โดยประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินตอ้งยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน

พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือน มกราคม ของปีท่ีมีการประเมิน

ราคาปานกลางท่ีดิน และตอ้งช าระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

 

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์
กองคลงั เทศบาลเมืองล าพนู 
  โทรศพัท ์: 053-511013 ต่อ 119 
  โทรสาร : 053-511092 

 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
( ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
1.  กรณีช าระภาษี 
    1.1  เรียก ผ.ท. 4,5 จากงานแผนท่ีภาษี 
    1.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มลูและประเมินภาษี 
    1.3  ออกใบเสร็จรับเงิน 
    1.4  ลงทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี ( ผ.ท.5 ) 

 งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 



 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการใหบ้ริการ  0.5  วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีปีท่ีผา่นมา 

ค่าธรรมเนียม 
- 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
หากผูช้  าระภาษีมีขอ้สงสยัในการประเมินภาษี หรือไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการ  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้            

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั  เทศบาลเมืองล าพนู  โทรศพัท ์053-511013 ต่อ 119  หรือ เวบ็ไซต ์  

www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                           

                                                        

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
2.  กรณีมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ 
     2.1  เรียก ผ.ท. 4-5 จากงานแผนท่ีภาษี 
     2.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการเปล่ียนแปลงและการ
ใชป้ระโยชนข์องท่ีดิน 
     2.3  ออกใบเสร็จรับเงิน 
     2.4  ลงทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี ( ผ.ท.5) 
 

 งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 

http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun


คู่มือบริการประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ การจัดเกบ็ภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์  กองคลงั 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีหนา้ท่ีพฒันาและบริหารงานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งจดับริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนสุ์ขและความตอ้งการของประชาชน  การด าเนินการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินจะตอ้งมีงบประมาณในการ

บริหารงาน  ซ่ึงเงินเหล่าน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดม้าจากภาษีและค่าธรรมเนียมจากประชาชนตามท่ี

กฎหมายก าหนด  ภาษีท่ีไดรั้บจดัสรรจากรัฐ  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประชาชนจึงมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งเสีย

ภาษีและค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีประชาชนเป็นเจา้ของป้ายท่ีติดตั้งป้ายเพ่ือแสดง

ช่ือ ยี่หอ้ หรือ เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหาก าไร  โดยป้ายติดตั้งอยูใ่นเขต

เทศบาลใดใหเ้สียภาษีป้ายแก่เทศบาลนั้น  โดยประชาชนตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  พร้อมดว้ยหลกัฐาน ณ 

ส านกังานเทศบาลท่ีป้ายนั้นติดตั้งอยูภ่ายในเดือน มีนาคม ของทุกปี 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

 

สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์
กองคลงั เทศบาลเมืองล าพนู 
  โทรศพัท ์: 053-511013 ต่อ 119 
  โทรสาร : 053-511092 

 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
( ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
1.  กรณีช าระภาษี 
    1.1  เรียก ผ.ท. 4,5 จากงานแผนท่ี 
    1.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มลูและประเมินภาษี 
    1.3  ออกใบเสร็จรับเงิน 
    1.4  ลงทะเบียนคุมผูช้  าระภาษี ( ผ.ท.5 ) 

 งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 



 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการใหบ้ริการ  0.5  วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีท่ีผา่นมา 

ค่าธรรมเนียม 
- 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
หากผูช้  าระภาษีมีขอ้สงสยัในการประเมินภาษี หรือไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการ  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้            

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั  เทศบาลเมืองล าพนู  โทรศพัท ์053-511013 ต่อ 119  หรือ เวบ็ไซต ์  

www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                           

                                                        

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

2.  กรณียื่นแบบแสดงรายการ 
     2.1  รับแบบแสดงรายการ ( ภ.ป.1 ) 
     2.2  เรียก ผ.ท. 4-5 จากงานแผนท่ีภาษี 
     2.3  ตรวจสอบขอ้มลูจาก ผ.ท. 4 กบัแบบประเมิน 
     2.4  ออกใบรับ , ลงทะเบียนรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 
 
 
 
 
 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 

http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun


คู่มือบริการประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตใช้เสียง 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์  กองคลงั 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
  การขออนุญาตโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองเสียง  เป็นการควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงใหเ้ป็น

ระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม ไม่ก่อความร าคาญใหแ้ก่ประชาชน และใหใ้ชภ้าษาไทยในการโฆษณา  เป็นการ

โฆษณาท่ีเป็นไปในท านองการคา้ และโฆษณากิจการท่ีไม่เป็นไปในท านองการคา้ ทั้งโดยใชร้ถประชาสมัพนัธ์และ

โฆษณาประจ าท่ี  ผูท่ี้จะท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงดว้ยก าลงัไฟฟ้าจะตอ้งขอรับอนุญาตต่อพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีก่อน  เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงท าการโฆษณาได ้

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการใหบ้ริการ  0.5  วนั  ( ตอ้งยื่นขออนุญาตใชเ้สียงก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั ) 

 

 

สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์
กองคลงั เทศบาลเมืองล าพนู 
  โทรศพัท ์: 053-511013 ต่อ 119 
  โทรสาร : 053-511092 

 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
( ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
1.  ผูข้ออนุญาตกรอกค าร้องขออนุญาตใชเ้สียง 
2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูล 
3.  ออกใบอนุญาตใชเ้สียงและรับช าระค่าธรรมเนียม 
4.  เสนอผูบ้ริหารเซ็นตามล าดบั 
 

 งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

  - 

ค่าธรรมเนียม 
1.  โฆษณาประจ าท่ี    75  บาท                                                                                                                      

2.  โฆษณาเคล่ือนท่ี   60  บาท                                                                                                                      

3.  โฆษณากิจการท่ีไม่เป็นการคา้  10  บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้  งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั  เทศบาลเมืองล าพนู                       

โทรศพัท ์053-511013 ต่อ 119  หรือ เวบ็ไซต ์  www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
                           

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 

http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun


คู่มือบริการประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ การจดทะเบียนพาณชิย์ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์  กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
  ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์  คือ บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล และหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ิมิไดเ้ป็นนิติบุคคล 

และนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมาตั้งส านกังานสาขาในประเทศไทย  ซ่ึงประกอบกิจการคา้ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก าหนด  ตอ้งจดทะเบียนพาณิชยต์าม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์ พ.ศ.2499  ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเร่ิมประกอบ

กิจการ  เพ่ือประโยชนใ์นการใชเ้ป็นหลกัฐานทางการคา้ท่ีจะช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บัร้านคา้ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

 

 

 

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์
กองคลงั เทศบาลเมืองล าพนู 
  โทรศพัท ์: 053-511013 ต่อ 119 
  โทรสาร : 053-511092 

 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
( ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
1.  กรณีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ 
    1.1  ผูป้ระกอบการยื่นค าขอและกรอกขอ้มลู  
          (แบบ ท.พ.) 
    1.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
    1.3  นายทะเบียนพิจารณาค าขอและจดทะเบียนพาณิชย ์
    1.4  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย ์

 งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 



 

ระยะเวลา 
ทุกกรณีใชร้ะยะเวลาในการใหบ้ริการ  0.5  วนั 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
2.  กรณีจดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ 
     2.1  ผูป้ระกอบการยื่นค าขอและกรอกขอ้มลู  
           (แบบ ท.พ.) 
     2.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
     2.3  นายทะเบียนพิจารณาค าขอและเปล่ียนแปลง 
            รายการในใบทะเบียนพาณิชย ์
     2.4  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียน 
            พาณิชย ์

3.  กรณีจดทะเบียนยกเลกิ 
     3.1  ผูป้ระกอบการยื่นค าขอและกรอกขอ้มลู 
            (แบบ ท.พ.) 
     3.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
     3.3  นายทะเบียนพิจารณาค าขอและจดทะเบียน 
            ยกเลิก 
     3.4  ช าระเงินค่าธรรมเนียม                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 
 
 
 
 
 

4.  กรณขีอคัดส าเนา 
     4.1  ผูป้ระกอบการยื่นค าขอและกรอกขอ้มลู  
     4.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
     4.3  นายทะเบียนพิจารณาค าขอและรับรองส าเนา 
     4.4  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบส าเนาท่ีขอคดั 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั 
 
 
 
 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

กรณีจดัตั้งใหม่ กรณีเปลีย่นแปลงรายการ กรณียกเลกิ กรณีขอคัดส าเนา 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวั
ของผูป้ระกอบการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น
ของผูป้ระกอบการ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
ท่ีประกอบพาณิชยกิจ 
4. หนงัสือมอบอ านาจ  
(ถา้มี) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวั
ผูรั้บมอบ (ถา้มี) 
6. หนงัสือยินยอมใหใ้ช้
สถานท่ี 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวั
เจา้ของบา้น 
8. ส าเนาทะเบียนบา้น
เจา้ของบา้น 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัของ
ผูป้ระกอบการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นของ
ผูป้ระกอบการ 
3. ใบทะเบียนพาณิชยต์วัจริง 
4. หนงัสือมอบอ านาจ  
(ถา้มี) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้มี) 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัของ
ผูป้ระกอบการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นของ
ผูป้ระกอบการ 
3. ใบทะเบียนพาณิชยต์วัจริง 
4. หนงัสือมอบอ านาจ  
(ถา้มี) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บ
มอบอ านาจ (ถา้มี) 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวั
ของผูป้ระกอบการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นของ
ผูป้ระกอบการ 

 

ค่าธรรมเนียม 
1.  จดทะเบียนตั้งใหม่     50  บาท                                                                                                                        

2.  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ  20  บาท                                                                                                       

3.  จดทะเบียนยกเลิก    20  บาท                                                                                                       

4.  ขอคดัส าเนา     30  บาท    

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้  งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ กองคลงั  เทศบาลเมืองล าพนู                       

โทรศพัท ์053-511013 ต่อ 119  หรือ เวบ็ไซต ์  www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun 

เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun


รายการเอกสารประกอบการพจิารณา 

ล าดับ เอกสารประกอบ มี ไม่มี 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
1. 
2. 

จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบการ 
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการ 
ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีประกอบพาณิชยกิจ 
หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ี 
ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้ของบา้น 
ส าเนาทะเบียนบา้นเจา้ของบา้น 
หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
ส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) 

จดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบการ 
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการ 
ใบทะเบียนพาณิชยต์วัจริง 
หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
ส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) 

จดทะเบียนยกเลกิ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบการ 
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการ 
ใบทะเบียนพาณิชยต์วัจริง 
หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
ส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจ (ถา้มี) 

ขอคัดส าเนา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูป้ระกอบการ 
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการ 

  

 

 


