
คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ
ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)

ฝายรายได



คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
ฝายรายได

1. การย่ืนแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
หลักเกณฑ
- เปนผูรับประเมินรายเกา (หมายถึงไดชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของปกอนแลว)
- ผูรับประเมินมายื่นแบบดวยตนเองหรือมอบอํานาจ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากปกอน
หลักฐาน
- ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของปกอน (เชน ชําระภาษีป พ.ศ. 2555

ใชใบเสร็จป พ.ศ. 2554)
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ)

2. การย่ืนแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.5) และการชําระภาษีบํารุงทองท่ี
- กรณีเปนปท่ีมีการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี ใหยื่นแบบแจงรายการชําระภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.5)

ท่ีฝายรายได ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปท่ีมีการเมิน โดยจะมีการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีทุก ๆ 4 ป
ซึ่งครั้งตอไปจะตรงกับป พ.ศ. 2557

- กรณีไมใชปท่ีมีการประเมินภาษีใหยื่นชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกป
หลักเกณฑ
- เปนผูรับประเมินรายเกา (หมายถึงไดชําระคาภาษีบํารุงทองท่ีของปกอนแลว)
- ผูรับประเมินมายื่นแบบดวยตนเองหรือมอบอํานาจ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของท่ีดิน
หลักฐาน
- ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองท่ีของปกอน (เชน ชําระภาษีป พ.ศ. 2555

ใชใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จป พ.ศ. 2554)
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ)

3. การย่ืนแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
หลักเกณฑ
- เปนผูรับประเมินรายเกา (หมายถึงไดชําระคาภาษีปายของปกอนแลว)
- ผูรับประเมินมายื่นแบบดวยตนเองหรือมอบอํานาจ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ขนาด จํานวน หรือขอความของปาย
หลักฐาน
- ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระภาษีปายของปกอน (เชน ชําระภาษีป พ.ศ. 2555 ใชใบเสร็จหรือ

สําเนาใบเสร็จป พ.ศ. 2554)
- ภาพถายปาย (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ)
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วิธีการชําระเงินคาภาษีสามารถเลือกชําระไดหลายวิธี ดังนี้
1. การชําระคาภาษีท่ีสํานักงานเขตหรือศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เม่ือไดรับหนังสือแจง

การประเมินแลวจะตองยื่นชําระเงินคาภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือ โดยยื่นขอชําระเงินไดท่ี
ฝายการคลัง สํานักงานเขต หรือกองการเงิน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชงิชา) สามารถชําระเงินคาภาษี
ท้ังหมดดวยเงินสด เช็คหรือธนาณัติ โดยถือวันท่ีจายเช็คหรือวันท่ีโอนเงินทางธนาณัติเปนวันชําระเงิน ซึ่งไมมี
การคิดเงินเพ่ิม

2. การชําระคาภาษีผานธนาคารกรุงไทย โดยนําใบแจงหนี้คาภาษีไปติดตอชําระเงินท่ี
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศและรับใบเสร็จเก็บไวเปนหลักฐาน

3. การชําระภาษีผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย
3.1 ตู ATM ท่ีมีชองอานบารโคด

- เลือกชองบริการอ่ืนๆ
- เลือกประเภทบริการชําระดวยบารโคด
- สแกนใบชําระภาษี
- ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีตู ATM ระบุ

3.2 ตู ATM ธรรมดา
- เลือกชําระคาบริการ
- ใสรหัสของกรุงเทพมหานคร 9299
- ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีตู ATM ระบุ

4. การชําระภาษีผานทาง Internet
4.1 สมัคร KTB Online กรณีบุคคลธรรมดา และ KTB Corporate online กรณีนิติบุคคล

ไดท่ี www.ktb.co.th
4.2 ลงทะเบียนใชบริการกรุงเทพมหานครท่ี http://epay.bangkok.go.th เพ่ือขอ

Username และ Password
4.3 เลือกชําระเงินผานธนาคารกรุงไทยออนไลน ใส Username และ Password

ของธนาคารกรุงไทยท่ีสมัครไว แลวเลือกบัญชีท่ีประสงคจะใหหักเงิน
หมายเหตุ การชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย หรือตู ATM ธนาคารกรุงไทย หรือทาง Internet

เฉพาะการชําระภาษีประจําปภายในกําหนดเวลาและธนาคารคิดคาธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

------------------------------

www.ktb.co.thjjjj
http://epay.bangkok.go.th


ขั้นตอนการให้บริการรับช าระภาษี 
 
๑. การรับแบบแจ้งรายการเพ่ือช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย ๒. การอุทธรณ์
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย ๓. การผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ และ ภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง  
 
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย  
  
๑. การรับแบบแจ้งรายการเพ่ือช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย  
    ๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี 
                    - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) 
                    - ภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) 
                    - ภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 
          - มีการลงลายมือชื่อของผู้รับประเมินในช่องผู้รับประเมินพร้อมลงวัน เดือน ปี หรือกรณีนิติ บุคคลให้ผู้
มีอ านาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
          - แสดงรายการไว้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 

     ๑.๒ แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
          - ลงรับแบบในระบบ MIS๒ ทันที โดยระบุวัน เดือน ปี ที่รับ แล้วให้ลงเลขรับไว้ในแบบแจ้งรายการ
เพ่ือเสียภาษี  พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ 
          - ออกใบรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี ให้แก่ผู้มายื่น  

๒. ตรวจสอบและประเมิน 
    ๒.๑ ตรวจสอบ 
          - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี เปรียบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงหากมีข้อสงสัยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกหมายเรียกผู้รับประเมินเพ่ือน า
เอกสารหลักฐานมาแสดงเพ่ิมเติม 
          - ตรวจสภาพโรงเรือน ได้แก่ ขนาด สภาพ ท าเล ที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์ ตรวจสอบภาพป้าย (ตาม
ประเภทภาษี) 

          ๒.๒ ประเมินภาษี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการประเมินพร้อมบันทึกหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบ 

          ๒.๓ รวบรวมแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่ง กองรายได้ ส านักการคลัง 

          ๒.๔ กองรายได้ท าการตรวจสอบและน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาก าหนดค่ารายปี-
ค่าภาษี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่ง แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี พร้อมเอกสารไปยังฝ่ายรายได้  
ส านักงานเขต 
  
 
 



๓.แจ้งการประเมิน 

          ๓.๑ ออกใบแจ้งรายการประเมิน หรือ หนังสือแจ้งการประเมิน ผ่านระบบ MIS๒ พร้อมใบแนบ เพื่อ
แสดงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประเมินภาษี 

          ๓.๒ ส่งใบแจ้งรายการประเมิน หรือ หนังสือแจ้งการประเมิน ให้ผู้รับประเมิน โดยตรงหรือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 
  
๒. การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และ ภาษีป้าย 
๑.รับค าร้อง 
          ๑.๑ ตรวจค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย  
ว่ามีการกรอกข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน 

          ๑.๒ ลงเลขรับ และวัน เดือน ปี ที่รับค าร้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับค าร้องในใบรับ ส่งคืนให้ผู้ยื่นเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน ส่วน แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ส่งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

๒.ชี้แจงเหตุผลการประเมิน 
          ๒.๑ ท าค าชี้แจงการประเมินโดยละเอียดและรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งส านักงานกฎหมายและคดี 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
  
๓. การผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และ ภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง  
          ๑. รับใบค าร้องและตรวจสอบความถูกต้องในการออกค าร้องขอผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท้องที่ หรือ ภาษีป้าย พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอผ่อนช าระค่าภาษี ว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์การขอผ่อนช าระหรือไม่ 

          ๒. ลงรับใบค าร้องพร้อมบันทึกรายละเอียดของข้อมูลการขอผ่อนช าระค่าภาษีพร้อมออกใบแสดง
รายการขอผ่อนช าระภาษีให้กับผู้ยื่นค าร้อง 
(เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนช าระ) 
- ค าร้องขอผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  
หมายเหตุ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะขอผ่อนช าระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีท่ีจะขอผ่อน
ช าระต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๙,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
            - ภาษีบ ารุงท้องที่ที่ขอผ่อนช าระจ านวนเงินตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอผ่อนช าระ
ได้ ๓ งวด 
            - ภาษีป้ายที่ขอผ่อนช าระได้ ค่าภาษีต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทข้ึนไป โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอ
ผ่อนช าระเป็น ๓ งวด 
  
 
 



การขอผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระ ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ และ ภาษีป้ายค้างช าระ 

          ๑. รับใบค าร้องและตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกค าร้องขอผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค้างช าระ ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ หรือ ภาษีป้ายค้างช าระ 
          ๒. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้และเอกสารหลักฐานประกอบ 
          ๓. ลงรับค าร้องและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลการขอผ่อนภาษีค้างช าระ ในระบบ MIS๒ พร้อมออก
เลขรับค าร้องให้กับผู้มาติดต่อ เพื่อน าไปช าระค่าภาษีงวดแรก 
 





 

                                

                                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 กดบัตรคิว 

 

 
ยื่นเอกสารค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 
รอนายทะเบียนตรวจเอกสารและลงช่ือรับรองใบทะเบียนพาณิชย ์

ช าระค่าธรรมเนียม 

จดจัดตั้งพาณิชยกิจ 
(50 บาท) 

จดยกเลิกพาณิชยกิจ 
(20 บาท) 

 

จดเปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ 
(20 บาท) 

ออกใบแทน/คัดส าเนา 
(30 บาท) 


