
คู่มือประชาชนส าหรับติดต่อราชการฝ่ายรายได้ 

1. การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี
2. การยืนแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) และการช าระภาษีบ ารุ่งท้องท่ี 

3. การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ี
4. ช่องทางการช าระภาษ ี

 

ฝ่ายรายได ้

1. ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร 

 ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ควรเข้ารับบริการในวันและเวลาท าการ หรือก่อนปิดท า
การครึ่งช่ัวโมง) 

2. การให้บริการงานรายได้ 

 การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
 การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) และการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

http://office.bangkok.go.th/bkum/manual/raidai/#title1
http://office.bangkok.go.th/bkum/manual/raidai/#title2
http://office.bangkok.go.th/bkum/manual/raidai/#title3
http://office.bangkok.go.th/bkum/manual/raidai/#title4


 

การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

หลักเกณฑ์การยื่นค าร้อง 

 เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของปีก่อนแล้ว) 
 ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากปีก่อน 

หลักฐาน 

 ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของปีก่อน (เช่น ช าระภาษีปี พ.ศ. 2555 ใช้
ใบเสร็จ ปี พ.ศ. 2554) 

 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจ) 

 

  



 

การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) และการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หลักเกณฑ์การยื่นค าร้อง 

 เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึง ได้ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อนแล้ว) 
 ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน 

หลักฐาน 

 ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อน (เช่น ช าระภาษีป ีพ.ศ. 2555 ใช้ใบเสร็จ
หรือส าเนาใบเสร็จปี พ.ศ. 2554) 

 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจ) 

 



 

การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

หลักเกณฑ์การยื่นค าร้อง 

 เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึง ได้ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อนแล้ว) 

 ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ 
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขนาด จ านวน หรือข้อความของป้าย 

หลักฐาน 

 ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระภาษีป้ายของปีก่อน (เช่น ช าระภาษีปี พ.ศ. 2555 ใช้ใบเสร็จหรือส าเนา

ใบเสร็จปี พ.ศ. 2554) 
 ภาพถ่ายป้าย (ถ้ามี) 
 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจ) 



 

ช่องทางการช าระภาษี 

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้วจะต้องยื่นช าระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือ ประชาชน

สามารถช าระภาษีได้จากช่องทางต่อไปนี ้

1. ส านักงานเขต หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

โดยยื่นขอช าระเงินได้ท่ีฝ่ายการคลัง ส านักงานเขต หรือกองการเงินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
สามารถช าระภาษีด้วยเงินสด ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต เช็คหรือธนาณัต ิโดยถือวันท่ีจ่ายเช็คหรือวันท่ีโอน

เงินทางธนาณัติเป็นวันช าระเงิน 

2. การช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย 

น าใบแจ้งหนี้ค่าภาษีไปติดต่อช าระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศและรับใบเสร็จเก็บไว้เป็น

หลักฐาน  

 

3. การช าระภาษีผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

 

ข้ันตอนการช าระเงินผ่านตู้ ATM ที่มีช่องอ่านบาร์โค๊ด  

o เลือกช่องบริการอื่นๆ 
o เลือกประเภทบริการช าระด้วยบาร์โค๊ด 

o สแกนใบช าระภาษ ี
o ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีตู้ ATM ระบ ุ



ข้ันตอนการช าระเงินผ่านตู้ ATM ธรรมดา 

o เลือกช าระค่าบริการ 

o ใส่รหัสของกรุงเทพมหานคร 9299 
o ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีตู้ ATM ระบ ุ

 

4. การช าระภาษีผ่านทาง Internet 

 

o สมัคร KTB Online กรณีบุคคลธรรมดา และ KTB Corporate online กรณีนิติบุคคล โดยสมัครทาง 
www.ktb.co.th 

o ลงทะเบียนใช้บริการกรุงเทพมหานครท่ี http://epay.bangkok.go.th เพื่อขอ Username และ 
Password 

o เลือกช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยออนไลน์ ใส่ Username และ Password ของธนาคารกรุงไทยท่ี
สมัครไว้ แล้วเลือกบัญชีท่ีประสงค์จะให้หักเงิน 

หมายถึง การช าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิต บัตรเครดิต ตู้ ATM 

ธนาคารกรุงไทย หรือทาง Inernet เฉพาะการช าระภาษีประจ าปีภายในก าหนดเวลา
และธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

 

  

  

  

อ้างอิงจาก 
คู่มือประชาชน ส าหรับติดต่อราชการ 

ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) 

ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


