
ฝ่ายรายได ้

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการจัดเก็บรายไดข้องกรงุเทพมหานคร (ไดแ้ก ่
ภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เชา่ คา่บรกิาร และรายไดอ้ืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย) การสบืทรัพยผ์ูค้า้งช าระภาษีทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ขต การด าเนนิคดแีกผู่ค้า้ง
ภาษี การจัดท าทะเบยีนควบคมุการจัดเก็บรายได ้การจัดท าสถติกิารจัดเกบ็รายได ้
แตล่ะประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้ับ
มอบหมาย  
  

 
 
การยืน่แบบและการช าระเงนิคา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ  
 
ใหเ้จา้ของโรงเรอืนสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ทีม่หีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
ยืน่แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด.๒) ณ ส านักงานเขต 
ซึง่โรงเรอืนหรอืส ิง่ปลกูสรา้งนัน้ ตัง้อยูภ่ายในเดอืนกมุภาพันธ ์ของทกุปี : อัตรา
คา่ภาษีรอ้ยละ 12.5 ขอคา่รายปี (คา่รายปี หมายถงึ จ านวนเงนิซึง่ทรัพยส์นินัน้
สมควรใหเ้ชา่ไดใ้นปีหนึง่ ๆ ในกรณีทีท่รัพยส์นินัน้ใหเ้ชา่ใหถ้อืวา่คา่เชา่นัน้คอืคา่
รายปี แตถ่า้เป็นกรณีที ่มเีหตอุันสมควรทีท่ าใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีเ่ห็นวา่คา่เชา่นัน้

มใิชจ้ านวนเงนิอันสมควรทีจ่ะใหเ้ชา่ได ้หรอืเป็นกรณีทีห่าคา่เชา่ไมไ่ดเ้นือ่งจาก
แจง้ของทรัพยส์นิด าเนนิการเอง หรอืดว้ยเหตปุระการอืน่ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที ่มี
อ านาจประเมนิคา่รายปีได ้โดยค านงึถงึลกัษณะทรัพยส์นิขนาด พืน้ที ่ท าเล ทีต่ัง้ 
และบรกิารสาธารณะทีท่รัพยส์นินัน้ ไดรั้บประโยชน)์ 
 
หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการยืน่แบบภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 2)  
 
1. โฉนดทีด่นิ ทีป่ลกูสรา้งโรงเรอืน  
2. หนังสอืสญัญาซือ้ขาย , ใหเ้ชา่ ทีด่นิ หรอื ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง  
3. ใบอนุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคาร ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคาร  
4. ใบใหเ้ลขหมายประจ าบา้น  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของโรงเรอืน ส าเนาทะเบยีนบา้นของโรงเรอืนที่
พกิดัภาษี  

6.  บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรัฐวสิาหกจิ  
7. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี / เลขทะเบยีนการคา้  
8. หลกัฐานการเปิดด าเนนิกจิการ เชน่ หนังสอืรับรองจดทะเบยีน ทะเบยีนการคา้ 
ทะเบยีนพาณชิย ์ 
9. ส าเนางบการเงนิ (กรณีเป็นนติบิคุคล)  
10. หลกัฐานของสรรพากรเชน่ ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20  
11. ใบอนุญาตตัง้และ / หรอืประกอบกจิการโรงงาน  
12. ใบอนุญาตตดิตัง้เครือ่งจักร  
13. ใบอนุญาตของฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล  



14. ใบเสร็จคา่ตดิตัง้มเิตอรน์ ้าประปา ไฟฟ้า  
15. สญัญาเชา่โรงเรอืนทีพ่กิดัภาษี  
16. หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีไมส่ามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองพรอ้มตดิอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย)  
17. หลกัฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชนโ์รงเรอืนทีพ่กิดัภาษี  
 
หมายเหต ุ ใหผู้รั้บประเมนิ หรอืเจา้ของโรงเรอืน ถา่ยส าเนาหลกัฐาน เอกสารที่
เกีย่วขอ้งดงักลา่วขา้งตน้พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองความถกูตอ้งก ากบัทกุฉบบั มา
ขอรับแบบยืน่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิไดท้ีส่ านักงานเขตของกรงุเทพมหานคร 
  

 
 

การยืน่แบบและการช าระเงนิคา่ภาษป้ีายและภาษบี ารุงทอ้งที ่ 
 
อัตราคา่ภาษี ค านวณตามพืน้ทีป้่าย (กวา้ง x ยาว) เป็นตารางเซนตเิมตร ตาม
ประเภทป้าย ดงันี้  

 ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายทีม่แีตอ่ักษรไทยเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ คดิอัตรา 3 
บาท ตอ่หา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

 ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายทีม่อีักษรไทยปนกบัอักษรตา่งประเทศ หรอืปนกบั
ภาพหรอืปนกบัเครือ่งหมายอืน่ทัง้หมด คดิอัตรา 20 บาท ตอ่หา้รอ้ยตาราง
เซนตเิมตร  

 ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายทีไ่มม่อีักษรไทยหรอืเป็นป้ายทีม่อีกัษรไทยบางสว่น
หรอืทัง้หมด อยูใ่ตห้รอือยูต่ า่กวา่อักษรตา่งประเทศ คดิอัตรา 40 บาท ตอ่
หา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร  

หมายเหต ุป้ายทกุป้ายทีค่ านวณคา่ภาษีแลว้มคีา่ภาษีต า่กวา่ป้ายละ 200 บาท ให ้
เสยีภาษีอยา่งต า่ป้ายละ 200 บาท  
 
หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการยืน่แบบภาษีป้าย 
 
เจา้ของป้ายซึง่แสดงป้ายชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการประกอบการคา่หรอื
ประกอบกจิการอืน่ โดยมเีจตนาเพือ่หารายไดห้รอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่
เพือ่หารายได ้ไมว่า่จะไดแ้สดงหรอืโฆษณาไวท้ีว่ัตถใุด ๆ หรอืท าใหป้รากฏดว้ยวธิี
ใดๆ ก็ตามมหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีป้าย กรณีทีไ่มอ่าจหาตวัเจา้ของป้ายได ้ผู ้
ครอบครองป้าย เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ดิตัง้ป้าย เป็นผู ้
มหีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายตามล าดบั 
 
การยืน่แบบ ใหเ้จา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่าย
รายได ้ส านักงานเขตคลองเตยดงันี้ 
 



• กรณีป้ายโฆษณาทีต่ดิตัง้ใหม ่ใหย้ืน่แบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน 
• กรณีป้ายทีช่ าระคา่ภาษีป้ายตอ่เนื่องทกุปี ใหย้ืน่แบบ (ภ.ป. 1) ไดต้ัง้แต ่เดอืน
มกราคม ถงึ เดอืนมนีาคม ของทกุปี 
• กรณีป้ายทีช่ าระคา่ภาษีป้ายประจ าปีแลว้ตอ้งการเปลีย่นแปลงป้าย ใหม้าแจง้ 
ภายใน 15 วัน 
• หากทา่นปลดป้ายลงเนื่องจากเลกิกจิการกรณุาแจง้ใหท้ราบภายในเดอืน
ธันวาคม ของทกุปี  
 
เอกสารประกอบการยืน่แบบ (ภ.ป.1) พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองความถกูตอ้ง  
 
• ใบอนุญาตตดิตัง้ป้าย , ใบเสร็จรับเงนิคา่ท าป้าย 
• รปูถา่ยป้าย , วัดขนาดความกวา้ง x ยาว 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 
• บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
• เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี / เลขทีท่ะเบยีนการคา้ (กรณีนติบิคุคล) 
• กรณีเจา้ของป้ายเป็นนติบิคุคลใหแ้นบหนังสอืรับรองส านักงานทะเบยีนทุน้สว่น
บรษัิท , ทะเบยีนพาณชิยแ์ละหลกัฐานของสรรพากร เชน่  
ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20 
• หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีไมส่ามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเอง พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงนิการเสยีภาษีครัง้สดุทา้ย  
(ถา้ม)ี 
 
กรณีภาษีป้าย (รายเกา่) ทีย่ืน่ช าระทกุปี  
 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของเจา้ของป้าย 
• ส าเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจา้ของป้ายเป็นนติบิคุคล  
 
หมายเหต ุมาขอรับแบบยืน่ภาษีป้ายไดท้ีส่ านักงานเขตของกรงุเทพมหานคร  
  

 
 
การยืน่แบบและการช าระเงนิภาษบี ารุงทอ้งที ่

 
หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการยืน่แบบภาษีบ ารงุทอ้งที ่ประจ าปี พ.ศ. 2549 ตอ้งยืน่
แบบเพือ่ประเมนิใหม ่ภาษีในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2549  
 
1. ส าเนาโฉนดทีด่นิ (ถา่ยเอกสารทกุหนา้)  
2. หนังสอืสญัญาซือ้ขาย ในกรณีทีข่ายทีด่นิไปบางสว่นหรอืทัง้หมด  
3. ส าเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของทีด่นิ  
4. ส านาบตัรประชาชนของเจา้ของทีด่นิ  
5. หนังสอืมอบอ านาจ ในกรณีทีเ่จา้ของทีด่นิไมส่ามารถมายืน่แบบดว้ยตนเอง  



 กรณีเป็นรายเกา่ทีเ่คยยืน่เสยีภาษีแลว้ ใหน้ าใบเสร็จช าระเงนิปีเกา่มาแสดง
ดว้ย 

 
หมายเหต ุมาขอรับแบบยืน่ภาษีบ ารงุทอ้งทีไ่ดท้ีส่ านักงานเขตของ
กรงุเทพมหานคร  
 


