คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ
ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center)
ฝายรายได

คูมือประชาชนสําหรับติดตอราชการ ณ ศูนยบริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
ฝายรายได
1. การยื่นแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
หลักเกณฑ
- เปนผูรับประเมินรายเกา (หมายถึงไดชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของปกอนแลว)
- ผูรับประเมินมายื่นแบบดวยตนเองหรือมอบอํานาจ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากปกอน
หลักฐาน
- ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของปกอน (เชน ชําระภาษีป พ.ศ. 2555
ใชใบเสร็จป พ.ศ. 2554)
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ)
2. การยื่นแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.5) และการชําระภาษีบํารุงทองที่
- กรณีเปนปที่มีการประเมินภาษีบํารุงทองที่ ใหยื่นแบบแจงรายการชําระภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.5)
ที่ฝายรายได ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปที่มีการเมิน โดยจะมีการประเมินภาษีบํารุงทองที่ทุก ๆ 4 ป
ซึ่งครั้งตอไปจะตรงกับป พ.ศ. 2557
- กรณีไมใชปที่มีการประเมินภาษีใหยื่นชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือนเมษายนของทุกป
หลักเกณฑ
- เปนผูรับประเมินรายเกา (หมายถึงไดชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของปกอนแลว)
- ผูรับประเมินมายื่นแบบดวยตนเองหรือมอบอํานาจ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของที่ดิน
หลักฐาน
- ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของปกอน (เชน ชําระภาษีป พ.ศ. 2555
ใชใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จป พ.ศ. 2554)
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ)
3. การยื่นแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีปาย (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)

-2วิธีการชําระเงินคาภาษีสามารถเลือกชําระไดหลายวิธี ดังนี้
1. การชําระคาภาษีที่สํานักงานเขตหรือศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เมื่อไดรับหนังสือแจง
การประเมินแลวจะตองยื่นชําระเงินคาภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือ โดยยื่นขอชําระเงินไดที่
ฝายการคลัง สํานักงานเขต หรือกองการเงิน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) สามารถชําระเงินคาภาษี
ทั้งหมดดวยเงินสด เช็คหรือธนาณัติ โดยถือวันที่จายเช็คหรือวันที่โอนเงินทางธนาณัติเปนวันชําระเงิน ซึ่งไมมี
การคิดเงินเพิ่ม
2. การชําระคาภาษีผานธนาคารกรุงไทย โดยนําใบแจงหนี้คาภาษีไปติดตอชําระเงินที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศและรับใบเสร็จเก็บไวเปนหลักฐาน
3. การชําระภาษีผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย
3.1 ตู ATM ที่มีชองอานบารโคด
- เลือกชองบริการอื่นๆ
- เลือกประเภทบริการชําระดวยบารโคด
- สแกนใบชําระภาษี
- ดําเนินการตามขั้นตอนที่ตู ATM ระบุ
3.2 ตู ATM ธรรมดา
- เลือกชําระคาบริการ
- ใสรหัสของกรุงเทพมหานคร 9299
- ดําเนินการตามขั้นตอนที่ตู ATM ระบุ
4. การชําระภาษีผานทาง Internet
4.1 สมัคร KTB Online กรณีบุคคลธรรมดา และ KTB Corporate online กรณีนิติบุคคล
ไดที่ www.ktb.co.th
4.2 ลงทะเบียนใชบริการกรุงเทพมหานครที่ http://epay.bangkok.go.th เพื่อขอ
Username และ Password
4.3 เลือกชําระเงินผานธนาคารกรุงไทยออนไลน ใส Username และ Password
ของธนาคารกรุงไทยทีส่ มัครไว แลวเลือกบัญชีที่ประสงคจะใหหักเงิน
หมายเหตุ การชําระภาษีผานธนาคารกรุงไทย หรือตู ATM ธนาคารกรุงไทย หรือทาง Internet
เฉพาะการชําระภาษีประจําปภายในกําหนดเวลาและธนาคารคิดคาธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
------------------------------

ขั้นตอนการให้บริการรับชาระภาษี
๑. การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย ๒. การอุทธรณ์
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย ๓. การผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ และ ภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย
๑. การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย
๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)
- ภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)
- ภาษีป้าย (ภ.ป.๑)
- มีการลงลายมือชื่อของผู้รับประเมินในช่องผู้รับประเมินพร้อมลงวัน เดือน ปี หรือกรณีนิติ บุคคลให้ผู้
มีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
- แสดงรายการไว้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน
๑.๒ แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ดาเนินการดังนี้
- ลงรับแบบในระบบ MIS๒ ทันที โดยระบุวัน เดือน ปี ที่รับ แล้วให้ลงเลขรับไว้ในแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษี พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ
- ออกใบรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี ให้แก่ผู้มายื่น
๒. ตรวจสอบและประเมิน
๒.๑ ตรวจสอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี เปรียบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงหากมีข้อสงสัยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกหมายเรียกผู้รับประเมินเพื่อนา
เอกสารหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม
- ตรวจสภาพโรงเรือน ได้แก่ ขนาด สภาพ ทาเล ที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์ ตรวจสอบภาพป้าย (ตาม
ประเภทภาษี)
๒.๒ ประเมินภาษี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการประเมินพร้อมบันทึกหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบ
๒.๓ รวบรวมแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่ง กองรายได้ สานักการคลัง
๒.๔ กองรายได้ทาการตรวจสอบและนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากาหนดค่ารายปีค่าภาษี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่ง แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี พร้อมเอกสารไปยังฝ่ายรายได้
สานักงานเขต

๓.แจ้งการประเมิน
๓.๑ ออกใบแจ้งรายการประเมิน หรือ หนังสือแจ้งการประเมิน ผ่านระบบ MIS๒ พร้อมใบแนบ เพื่อ
แสดงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประเมินภาษี
๓.๒ ส่งใบแจ้งรายการประเมิน หรือ หนังสือแจ้งการประเมิน ให้ผู้รับประเมิน โดยตรงหรือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน

๒. การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย
๑.รับคาร้อง
๑.๑ ตรวจคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย
ว่ามีการกรอกข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน
๑.๒ ลงเลขรับ และวัน เดือน ปี ที่รับคาร้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับคาร้องในใบรับ ส่งคืนให้ผู้ยื่นเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน ส่วน แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ส่งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๒.ชี้แจงเหตุผลการประเมิน
๒.๑ ทาคาชี้แจงการประเมินโดยละเอียดและรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งสานักงานกฎหมายและคดี
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

๓. การผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย ตามกฎกระทรวง
๑. รับใบคาร้องและตรวจสอบความถูกต้องในการออกคาร้องขอผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่ หรือ ภาษีป้าย พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอผ่อนชาระค่าภาษี ว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์การขอผ่อนชาระหรือไม่
๒. ลงรับใบคาร้องพร้อมบันทึกรายละเอียดของข้อมูลการขอผ่อนชาระค่าภาษีพร้อมออกใบแสดง
รายการขอผ่อนชาระภาษีให้กับผู้ยื่นคาร้อง
(เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนชาระ)
- คาร้องขอผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ ภาษีป้าย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หมายเหตุ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะขอผ่อนชาระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อน
ชาระต้องมีจานวนตั้งแต่ ๙,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
- ภาษีบารุงท้องที่ที่ขอผ่อนชาระจานวนเงินตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอผ่อนชาระ
ได้ ๓ งวด
- ภาษีป้ายที่ขอผ่อนชาระได้ ค่าภาษีต้องมีจานวนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอ
ผ่อนชาระเป็น ๓ งวด

การขอผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระ ภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ และ ภาษีป้ายค้างชาระ
๑. รับใบคาร้องและตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกคาร้องขอผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค้างชาระ ภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ หรือ ภาษีป้ายค้างชาระ
๒. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้และเอกสารหลักฐานประกอบ
๓. ลงรับคาร้องและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลการขอผ่อนภาษีค้างชาระ ในระบบ MIS๒ พร้อมออก
เลขรับคาร้องให้กับผู้มาติดต่อ เพื่อนาไปชาระค่าภาษีงวดแรก

การจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
กดบัตรคิว
ยื่นเอกสารคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
รอนายทะเบียนตรวจเอกสารและลงชื่อรับรองใบทะเบียนพาณิชย์

ชาระค่าธรรมเนียม
จดจัดตั้งพาณิชยกิจ
(50 บาท)

จดเปลี่ยนแปลงพาณิชยกิจ
(20 บาท)

จดยกเลิกพาณิชยกิจ
(20 บาท)

ออกใบแทน/คัดสาเนา
(30 บาท)

