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“ หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะท าสิ่งไร จ าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ 
ตั้งม่ัน และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเม่ือฝึกหัดจนคุ้นเคยช านาญแล้ว จะกระท าได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ 
ความคิดในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕) 

 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๑. เทศบาลแจ้งประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒. ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน 
๓. ไม่ช าระภาษีภายในเดือนเมษายน (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
๔. เทศบาลมีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน                   

(ช าระภาษีหลังเดือนเมษายน แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
๕. ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของหนังสือเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20) 
๖. ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้

ส านักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายน 
๗. ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

 
 

 

                ประชาชนผู้รับบริการ                                            รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินค่าภาษี/แจ้งการประเมิน/ 
                                                                                 รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน  
                                                                                                                                    (  ๑๐ นาที ) 
                                                                                                   

 
 
 
 
 

http://www./
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การจัดเก็บภาษีป้าย 

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) 
๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗) 

 

 

            ประชาชนผู้รับบริการ                                          รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
          ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑                                                         จ่ายเร่ืองคืนประชาชนผู้รับบริการ  ( ๓ นาที ) 
 

 

 
 
การเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 

๑. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยย่ืนเอกสาร 
๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ค านวณค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 
๔. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน 

                             

 

   ประชาชนผู้รับบริการ                                   รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร                                ประเมินค่าธรรมเนียม 
         ยื่นเอกสาร               ( ๓ นาที)                       ( ๑ นาที ) 
 

 

 

 

 
                            จ่ายเร่ืองคืนประชาชนผู้รับบริการ รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
      ( ๑ นาที ) 
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การจดทะเบียนพาณิชย์ 
๑. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นค าขอ และกรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.) กรอกแบบค าขอจดทะเบียน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
๓. นายทะเบียนพิจารณาค าขอ และจดทะเบียนพาณิชย์ 
๔. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ 

 

ประชาชนผู้รับบริการ    รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร          เจ้าหน้าที่ประเมิน 

      ยื่นแบบ ท.พ.    สอบถามข้อมลู ( ๓ นาที )     ค่าธรรมเนียม ( ๑ นาท ี) 
 

 

 
 

 

จ่ายเร่ืองคืนประชาชน        รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน                           เจ้าหน้าที่ออกเลข/ 

       ผู้รับบริการ                   ( ๑ นาที )                     ใบทะเบียนพาณิชย์ (๒ นาท)ี 
 

 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 
๑. ส ำเนำบัตรประชำชน เจ้ำของ กิจกำร 
๒. หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร (กรณีคณะบุคคล/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีมิใช่นิติบุคคล) หรือผู้รับผิดชอบในกำรประกอบกิจกำรใน 
    ประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่ำงประเทศ) 
๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของกิจกำร 
๔. หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ ๑๐ บำท (ถ้ำมี) 
๕. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
๖.กรณีเจ้ำของกิจกำรมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน ณ สถำนประกอบกำรดังกล่ำว แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือยินยอมจำกเจ้ำบ้ำน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประชำชนเจ้ำบ้ำน 
 

กรณีเช่าสถานที่ 
* ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา 
๑. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเลขท่ีต้ังสถำนประกอบกำร 
๒. ส ำเนำสัญญำเช่ำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๓. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ให้เช่ำ (เจ้ำบ้ำน) 

 

* ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท 
๑. ส ำเนำสัญญำเช่ำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๒. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท 
๓. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท 
* กรณีการซือ้อาคารชุด/ ห้องชุด 
๑.ส ำเนำโฉนดที่ดิน/ห้องชุด 

๗. กรณี คณะบุคคล/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญทีม่ิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสำรของผู้เป็นหุ้น ส่วนทีเ่กีย่วข้องเช่น หนังสือจดจัดตั้ง  
   คณะบุคคล/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีมิใช่นิติบุคคล, ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เป็นหุ้นส่วน 
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อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 

๑. จดทะเบียนจัดตั้งใหม่      ๕๐ บำท 
๒. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำร  ครั้งละ ๒๐ บำท 
๓. จดทะเบียนยกเลิกประกอบกิจกำร        ๒๐ บำท 
๔. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพำณิชย์    ๓๐ บำท 
๕. ขอตรวจดูเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียน  ครัง้ละ ๒๐ บำท 

          ๖. ขอให้เจ้ำหน้ำทีร่ับรองส ำเนำเอกสำร ฉบับละ      ๓๐ บำท 
 

 

 

 

 
****************************************************************************************************************************************************************************************************** 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   เลขที่  ๕๕๕  หมู่ที่  ๒  ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 
โทร ๐-๔๓๔๒-๓๘๖๙ ต่อ ๔๘๒ , ๐๘๖-๔๕๙๖๗๓๗  โทรสาร ๐-๔๓๔๒-๓๘๗๐ ต่อ ๔๓๑   


