
 
คู่มือสำหรับประชาชน 

 
งานที่ให้บริการ                                             การรับชำระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                 งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

  
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ                                                    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ                              วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  08-8590-3670( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
โทรสาร   08-8590-3670ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
ป้าย  หมายความว่า  ป้ายแสดงช่ือ ยี่ฮ้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นๆเพื่อหา
รายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้   ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียภาษี
เป็นรายปี ยกเว้นที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด  งวดละสามเดือนของปี  โดยเริ่มเสียภาษีตั้งแต่งงวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี     
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
                               
         ขั้นตอน                                                                      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            
              
 

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป1.)            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
พร้อมเอกสารประกอบ 
2.เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูล ผ.ท.4 
และผ.ท.5 
3.คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
4.แจ้งการประเมิน ( ภ.ป.3 ) 
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน  ( ภ.ป.7 ) 
 

http://poh.go.th/


 
 
 
 
ระยะเวลา                                                                                               ไม่เกิน  1 วัน 
                                                                                    
     
รายการเอกสารประกอบ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
1.บัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน                                             จำนวน   1  ฉบับ 
2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา ( ภ.ป.7 )                                                จำนวน   1  ฉบับ 
 
  
 
ค่าธรรมเนียม 
 
อัตราภาษีป้าย  ( ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ) 
1.อักษรไทย 3 บาท 
2.อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืนๆ  20 บาท 
3.ป้ายดังต่อไปนี้ 
   3.1 ไม่มีอักษร 40 บาท 
   3.2 อักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท 
4.ป้ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ  หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีแล้วเป็นเหตุให้ต้อง
เสียภาษีป้ายเพิ่มให้คิดอัตรา ตาม ( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) แล้วแต่กรณีและให้เสียภาษีเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 
5.ป้ายใดๆต่ำกว่า 200  บาท  ให้เสีย 200 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดท่ี  กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
โทรศัพท์  08-8590-3670 
โทรสาร   08-8590-3670.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://poh.go.th/


คู่มือสำหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ                                             การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                 งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

  
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ                                                    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ                              วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  08-8590-3670( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
โทรสาร   08-8590-3670ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินต้องเสียภาษีบำรุงท้อง
ท้องที่ได้แก่ พื้นดิน และพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาหรือมีน้ำด้วย  โดยไม่เป็นที่ที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ 
คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของท่ีดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องท่ีสำหรับปีนั้นๆ     
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
                               
         ขั้นตอน                                                                      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            
              
 

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5 ) ต้องยื่นใหม่                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
ทุก 4 ปี/ ครั้ง ( ภายในเดือนมกราคม ) 
1.เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ท.บ5.)             
2.เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ท.บ.5 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานกับ 
   ข้อมูลใน ผ.ท.4 และผ.ท.5 
3.คำนวณค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยงานราคาปานกลางที่ดิน 
   และประเมินค่าภาษีบำรุงท้องที่ 
4.แจ้งการประเมิน ( ภ.บ.ท.5 ) 
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องท่ีชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน ( ภ.ท.บ.5 ) 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

http://poh.go.th/


สำหรับการชำระภาษีในรอบ 3  ปีถัดไป 
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ-สกุล  ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ( ผ.บ.ท. 4) 
2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จ ( ภ.บ.ท. 11 ) 
 
 
ระยะเวลา                                                                                               ไม่เกิน  3 วัน 
                                                                                    
     
รายการเอกสารประกอบ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
1.บัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน                                             จำนวน   1  ฉบับ 
2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา ( ภ.ป.7 )                                                จำนวน   1  ฉบับ 
 
  
 
ค่าธรรมเนียม 
 
ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา 3 บาท  
ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5.50 บาท 
ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม  11  เท่า 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดท่ี  กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
โทรศัพท์  08-8590-3670 
โทรสาร   08-8590-3670.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://poh.go.th/


 
 

คู่มือสำหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ                                             การจดทะเบียนพาณิชย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                 งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

  
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ                                                    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ                              วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  0885903670( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
โทรสาร   0885903670ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญ ) หรือนิติบุคคลรวมทั้ง
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีที่ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์
กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด     
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
                               
         ขั้นตอน                                                                      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            
              
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
ทุก 4 ปี/ ครั้ง ( ภายในเดือนมกราคม ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 
1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และย่ืนต่อ 
เจ้าหน้าที่/นายทะเบียน             
2.เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคำขอและหลักฐานอ่ืนๆ 
3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ชำระเงินค่าธรรมเนียม 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

http://poh.go.th/


 
 
ระยะเวลา                                                                                               ไม่เกิน  1 วัน 
                                                                                    
     
รายการเอกสารประกอบ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่น 
1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์  ( แบบ ทพ. )                                                        จำนวน   1  ฉบับ 
2..บัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกอบพาณิชย์                      จำนวน   1  ฉบับ 
3.กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์มิได้เป็นเจ้าของบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 
     3.1.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งแห่งใหม่                                                   จำนวน   1  ฉบับ 
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่า จำนวน   1  ฉบับ 
     3.3 แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่บริเวณใกล้เคียง         จำนวน   1  ฉบับ 
4.กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ 
                                                                                                              จำนวน   1  ฉบับ 
5.กรณีเปลี่ยนแปลงหรือ เลิกประกอบการพาณิชย์ให้นำใบทะเบียนประกอบพาณิชย์หรือทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 
    5.1กรอกคำขอจดทะเบียน ( แบบ ทพ. )   พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ 
    5.2เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 
    5.3เจ้าหน้าที่/ทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
     5.4เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนจัดทำใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จสิ้นขั้ตอน 
 
  
 
ค่าธรรมเนียม 
 
1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่        จำนวน 50 บาท  
2.คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์         จำนวน 20 บาท 
3.คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ            จำนวน 20 บาท 
4.คำร้องขอใบแทน                       จำนวน 20 บาท 
5.คำร้องรับรองสำเนา                    จำนวน 30 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดท่ี  กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
โทรศัพท์  08-8590-3670 
โทรสาร   08-8590-3670.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 

 
 
 
 

http://poh.go.th/


 
คู่มือสำหรับประชาชน 

 
งานที่ให้บริการ                                             การร้องเรียนร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                    งานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

  
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ                                                    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ                              วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  08-8590-3670( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
โทรสาร   08-8590-3670ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.     
 เว็ปไซต์  http://poh.go.th/ 

ประชาชนที่ต้องการยื่นคำร้องเกี่ยวกับคำร้องเรียนร้องทุกข์ ย่ืนคำร้องด้วยตนเองที่ศูนยฺร้องเรียนร้องทุกข์สำนักปลัด
งานปลัด อบต.เป๊าะ ตามวันและเวลาราชการ กรณีร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์  ไลน์และโทรศัพท์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป๊าะ  จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อมูล ผู้ร้องเรียนต้องมีเอกสารและข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
ด้วย แล้วเจ้าหน้าจะนำเอกสารและข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอให้นายก อบต.เป๊าะ   ได้รับทราบเพื่อจะเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ตำบลเป๊าะ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาต่อไป 
* หมายเหตุถ้าผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์  ไลน์และโทรศัพท์ไม่มีข้อมูลหรือเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถือว่า
การร้องเรียนร้องทุกข์ไม่มูลความจริงคำร้องเรียนถือเป็นอันตกไป 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
                               
         ขั้นตอน                                                                      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            
              
 

       ขั้นการ้องเรียนร้องทุกข์ ( ด้วยตนเอง )                    สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
 
1ประชาชนผู้ยื่นคำร้องเรียน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ร้องร้องเรียนร้องทุกข์ 
   อบต.เป๊าะ             
2.เจ้าหน้าที่ตรวจคำขอและหลักฐานอ่ืนๆ ใบคำร้องร้องเรียน ร้องทุกข์  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  
เอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆ   
 

หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

http://poh.go.th/


 
3.เจ้าหน้าที่แจ้งการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

    
      3.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินเจ้าหน้ารับเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งการแก้ปัญหา ภายใน 5 วัน 
      3.2 เรื่องขอให้ไปดับไฟทุกกรณี  เจ้าหน้าที่รับเรื่อง  เสนอผู้บังคับบัญชาทันที เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิง
ออกไปทันทีที่ได้รับเรื่อง  ( กรณีนี้สามารถแจ้งทางเว็ปไซต์  ไลน์  โทรศัพท์ ได้ทันที ) 
      3.3 เรื่องขอให้ออกไปแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสารการ้องทุกข์เสนอผู้บังคับบัญชาทันที แต่งตั้งคณะกรรมการแจกจ่ายน้ำ แจ้งเจ้าหน้าที่แจกจ่ายน้ำได้ทันที 
      3.4 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  รับเรื่องแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา  แจ้งส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทันที เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนให้ทราบเป็นกรณีๆไปตามเรื่องท่ีร้องเรียน ภายใน 10 นาที 
      3.4 เรื่องการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งการแก้ปัญหาภายใน 20 นาที 
      3.5 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์งานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา แจ้งเจ้าของส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทันที แก้ไขปัญหาภายใน 30 นาท ี
      3.6เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับระบบน้ำประปา เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา แจ้งเจ้าของส่วนงาน
ทันทีแก้ปัญหาภายใน 30 นาที                                                                               
     
  
ค่าธรรมเนียม 
 
ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดท่ี  สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
โทรศัพท์  08-8590-3670 
เว็ปไซต์  http:/poh.go.th/ 

 
 
 

 

ระยะเวลา                                                                              แล้วแต่กรณีเรื่องท่ีร้องเรียนร้องทุกข์ 

http://nhongaung.go.th/

