
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

อปท. ตรวจสอบ
ฐานข้อมลู 

ผู้ช าระภาษี                 
ในระบบ e-LAAS 

กรณียงัไมไ่ด้บนัทกึ

ฐานข้อมลู              

ให้เพิ่มฐานข้อมลู       

ผู้ช าระภาษีก่อน 

อปท. ติดตอ่ธนาคารกรุงไทย   
เพื่อขอใช้บริการช าระภาษี
ผา่นธนาคาร 
 ระบบ Bill Payment 

 KTB Corparate 
Online 

 โอนเงินระหวา่งบญัชี 
อตัโนมตั ิ

 
 

ธนาคารจะแจ้ง     
Company Code              

ให้ อปท. ทราบ 

อปท. น า Company Code 

ของธนาคาร                   
มาสร้างรหสั Barcode  

และน าไปทดสอบ 

ที่ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 

เปิดใช้งาน              
ในระบบ e-LAAS 

อปท. จดัท าเอกสาร    
แจ้งการประเมินภาษี       
และพิมพ์แบบฟอร์ม   

การช าระเงิน              
สง่ให้กบัผู้ช าระภาษี 

ผู้ช าระภาษี             
น าเอกสารแจ้งการ
ประเมินภาษี           
ไปช าระเงิน               

ที่ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงไทย         
จะสง่ข้อมลูการช าระเงิน
เข้าระบบ e-LAAS     

ทกุสิน้วนั 

วนัถดัไป ให้ อปท.   
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน        
จากระบบ e-LAAS        
สง่ให้ผู้ช าระภาษี     

และจดัท าใบน าสง่เงิน 

ใบส าคญัสรุปใบน าสง่เงิน 

ระบบบนัทกึบญัชี             

ให้อตัโนมตั ิ

 สมดุเงินสดรับ 

 ทะเบียนเงินรายรับ 

 ปรับปรุงฐานข้อมลู 

ผู้ช าระภาษี 
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การรบัช าระภาษีทอ้งถ่ินผา่นระบบบญัชีคอมพิวเตอรข์อง อปท. (e-LAAS) 

(ภาษีบ ารงุทอ้งท่ี ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน และภาษีป้าย) 

  ผา่น 
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ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (e-LAAS) 
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บทนํา 

การชําระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร เป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มหีน้าที่ชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษบํีารุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องตรวจสอบฐานข้อมลูผู้ชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมลูผู้ชําระภาษี ให้เพ่ิมฐานข้อมลูผู้ชําระภาษี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

เลือกเมนู ระบบข้อมลูรายรับ > ฐานข้อมลูผูชํ้าระภาษี > บันทึกรายละเอียดผู้ชําระภาษ ี(กค.1) > เพ่ิมรายการ           
ผู้ชําระภาษ ี

  
 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานข้อมลูผู้ชําระภาษีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง            

ส่วนท้องถิ่นแลว้ จึงจะสามารถชําระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น                    
(e-LAAS) 
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1. การกําหนดการรับชาํระภาษีผ่านธนาคาร 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการรับชําระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นจะต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ Bill Payment 
และระบบ KTB Corporate Online สําหรับชําระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน  
กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหัส Company Code สําหรับ
การใช้บริการชําระภาษีผ่านธนาคาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําเลขที่ Company Code มากําหนดข้อมูลการรับชําระภาษีท้องถิ่น           
ผ่านธนาคาร เพ่ือสร้างรหัสบาร์โค้ด (Barcode) ในการรับชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และพิมพ์แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด (Barcode) เพ่ือนําไปทดสอบที่ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) 

เมื่อผ่านการทดสอบจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการ            
รับชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงสามารถใช้งานเมนูต่างๆ          
ที่เก่ียวข้องกับการรับชําระภาษีผ่านธนาคารได้  

 

 ขั้นตอนการใชง้าน 
1) เมนู การบริหารระบบ > การกําหนดค่าต้ังต้น > การจัดการข้อมูลส่วนท้องถิ่น > ระบบข้อมูลรายรับ > 

กําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร  
 

 

  

 หมายเหตุ กลุม่ผู้ใช้ ผอ.กองคลัง สามารถใช้งาน เมนูกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคารได้  
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2) ระบบแสดงหน้าจอ กําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร 
 

 
  

3) ระบุ รหัสประจําตัวผู้เสียภาษีของ อปท. – ใช้ในการสร้างรหัสบาร์โค้ด (Barcode) ในแบบฟอร์มการชําระเงิน 
4) ระบุ ช่ือ อปท. (ภาษาอังกฤษ) – ข้อมูลจะถกูแสดงในแบบฟอร์มการชําระเงิน 
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5) ระบุ เลขที่บัญชี – ต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทยเพ่ือรับชําระภาษี  
โดย อปท. ต้องเพ่ิมฐานข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบก่อน ที่เมนู ฐานข้อมูลเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 

6) ระบุ เลขที่ Company Code  – เลขที ่Company Code จากการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือรับชําระภาษี 

7) ระบุ เว็บไซต์ อปท. , ช่ือสํานักงาน, ช่ือหน่วยงานรับชําระเงิน – ข้อมูลจะถูกแสดงในแบบฟอร์มการชําระเงิน 
8) ระบุ ช่ือ-สกุล และช่ือตําแหน่ง ผู้แจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย – 

ข้อมูลจะถูกแสดงในแบบฟอร์มการชําระเงิน 
9) ระบุ จํานวนวันเพ่ิมเติม – ใช้ในการคํานวณวันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงินวันที่หมดอายุของ

แบบฟอร์มการชําระเงิน เช่น วันที่พิมพ์แบบฟอร์ม + จํานวนวันเพ่ิมเติม + 30 วัน (กรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 
หรือ 15 วัน (กรณีภาษีป้าย) เป็นต้น 

10) เมื่อระบุข้อมูลต่างๆ ครบแลว้ ให้กดปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล 
11) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน แล้วนําไปทดสอบรหัสบาร์โค้ด 

(Barcode) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา  
12) ระบุ วันที่ทดสอบแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน – เมื่อผ่านการทดสอบที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารยืนยัน           

ว่าสามารถใช้งานได้ ให้ระบุวันที่ทดสอบผ่าน 
13) เลือก   เพ่ือเปิดใช้งานการรับชําระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 
14) กดปุ่ม  ระบบจะบันทึกข้อมลูและเปิดการใช้งานเมนูต่างๆ ของการรับชําระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย

จํากัด (มหาชน) 
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ระบบจะแสดงแบบฟอร์มทดสอบการชําระเงินผ่านธนาคาร เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปทดสอบ                
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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15) เมนูที่สามารถใช้งานได้ เมื่อเปิดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร 
 

 
 

 แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
o จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี 
o พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 

 แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีบํารุงท้องที่ 
o จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี 
o จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ปีที่ 2 3 4 
o พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 

 แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีป้าย 
o จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี 
o พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 

 ค้นหา/พิมพ์ซอ่มแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
 ค้นหา/พิมพ์ซอ่มรายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
 ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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 ค้นหารายการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
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2. จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารจาก

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ ชําระภาษีโรงเรือนและที่ ดิน               
ในระบบ โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน > จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี 
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2) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3) ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นปีที่ต้องการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 
4) กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการ แจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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5) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

 
                                  

6) กดปุ่ม  เพ่ือเลอืก รายช่ือผู้ชําระภาษีที่ต้องการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระบบจะแสดงหน้าจอ 
สําหรับเลือกผูชํ้าระภาษี จากรายละเอียดผู้ชําระภาษี (กค.1) ประจําปี (ถ้าเลือกผู้ชําระภาษีที่มีการรับชําระภาษี   
ผ่านระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความเตือนและไม่สามารถเลือกรายช่ือผู้ชําระภาษีน้ันได้) 
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7) ระบุ ใบแจ้งรายการประเมิน เล่มที ่(เล่มที่ใบแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด. 8) 
8) ระบุ ใบแจ้งรายการประเมิน เลขที ่(เลขทีใ่บแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด. 8) 
9) ระบุ จํานวนฉบับ คําอธิบายประกอบการประเมินค่ารายปี  
10) ระบุ วันที่ประเมินภาษี  
11) ระบุ จํานวนเงินแจ้งการประเมินภาษีใหม่ (ถ้ามี) เมื่อระบุจํานวนแจ้งการประเมินภาษีใหม่ ระบบจะคํานวณยอดรวม

แจ้งการประเมิน และใช้ยอดรวมแจ้งการประเมินน้ีในการจัดทําแบบฟอร์มการชําระภาษีผ่านธนาคาร 
12) เลือก    รายการที่ต้องการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
13) ระบบแสดง ช่ือผู้จัดทํา เป็นช่ือผู้ที่เข้าใช้งานระบบ (log in)  
14) กดปุ่ม  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และต้องการบันทึกข้อมูล 
15) กดปุ่ม  เมื่อไมต้่องการบันทึกข้อมูล หรือต้องการย้อนกลับไปหน้าจอหลัก 
16) กดปุ่ม  เมื่อไมต้่องการบันทึกข้อมูล และล้างหน้าจอเพ่ือเลือกผู้ชําระภาษีรายใหม ่
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17) ระบบ แสดงรายการแจ้งการประเมินภาษี ที่บันทึกไว้ 
 

 
 

18) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการ เพ่ือกลับไปแก้ไขรายการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
19) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการ เพ่ือลบรายการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่บันทึกไว้แล้ว 
20) สามารถเพ่ิมรายการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและทีดิ่นได้ โดยกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล                   

แจ้งการประเมินรายต่อๆ ไป จนกว่าจะครบตามที่ต้องการ 
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21) เมื่อทํารายการแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกรายการแจ้งการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดินที่บันทึกไว้ เพ่ือจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร โดยเลือก  หน้ารายการ               
ที่ต้องการ 
 

 
 

22) กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลรายการที่เลือก 
23) ระบบแสดงข้อความ “ระบบทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว” 
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24) รายการที่เลือกจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารจะถูกบันทึกเพ่ือไปดําเนินการต่อในหน้าจอแบบฟอร์มการ
ชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 

  
 

25) สามารถจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารเพ่ิมเติมได้ สําหรับรายการท่ีแสดงอยู่ในหน้าจอน้ี                        
ทุกรายการ โดยเลือก  หน้ารายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   
จนกว่าจะครบตามท่ีต้องการ 
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3. พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษีและแบบฟอร์มการชาํระเงินผ่านธนาคาร ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารได้ เมื่อจัดทําเอกสารแจ้งการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน > พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร  
 

 
 

2) ระบบแสดงหน้าจอ แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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3) แสดงรายการที่เลือกมาจากหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  
4) แสดง ช่ือพนักงานภาษี เมื่อพิมพ์รายงานและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินแล้ว 
5) แสดง อ้างอิง 1 : คือ หมายเลขอ้างอิง 18 หลัก ค่าที ่1 ทีร่ะบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 
6) แสดง อ้างอิง 2 : คือ หมายเลขอ้างอิง 18 หลัก ค่าที ่2 ทีร่ะบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 
7) กดปุ่ม  หลังรายการ สําหรับลบข้อมูล เมื่อกดปุ่ม “ลบ” รายการที่ลบจะสามารถกลับไปจัดทําแจ้งการ

ประเมินภาษีโรงเรือนและทีดิ่นได้ใหม่ (ศึกษาจากคู่มือในข้อ 2 จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน) 

8) เลือก  หน้ารายการที่ต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
9) ระบุ วันที่พิมพ์ เพ่ือใช้ในการคํานวณวันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงิน  

 วันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงิน = วันที่พิมพ์ + จํานวนวันเพ่ิมเติม (ที่ต้ังคา่ไว้ในหน้าจอกําหนดการ
รับชําระภาษีผ่านธนาคาร) + 30 วัน (กรณภีาษีโรงเรือนและที่ดิน) หรือ 15 วัน (กรณีภาษีป้าย) 

10) แสดง ช่ือพนักงานภาษี ที่ต้ังค่าไว้ในหน้าจอกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร สามารถแก้ไขช่ือพนักงานภาษี  
ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม   เลือกช่ือพนักงานภาษีใหม่ 

11) แสดง ช่ือตําแหน่ง ที่ต้ังค่าไว้ในหน้าจอกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร สามารถแก้ไขช่ือตําแหน่งใหม่ได้ 
12) กดปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานและแบบฟอร์มการชําระเงิน 
13) ระบบแสดงหน้าจอ รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
14) แสดง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แสดงสรุปการพิมพ์

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารในครั้งที่พิมพ์ 
15) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
16) แสดง เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
17) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอรม์การชําระเงินผ่านธนาคาร ระบบ 

จะพิมพ์เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร พร้อมสําเนาเอกสาร  
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18) ตัวอย่าง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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19) ตัวอย่าง เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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20) ส่วนของ เอกสารแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
21) ส่วนของ แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
22) ตัวอย่าง สําเนาเอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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4. จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารจาก

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ชําระภาษีบํารุงท้องที่ในระบบ โดยมี
ขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีบํารุงท้องที่ > 
จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  
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2) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
3) ระบบ แสดงปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นปีที่ต้องการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
4) กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการ แจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
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5) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
 

 
 

6) กดปุ่ม  เพ่ือเลอืก รายช่ือผู้ชําระภาษีที่ต้องการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ระบบจะแสดงจอสําหรับเลือก
ผู้ชําระภาษ ีจากรายงานรายละเอียดผู้ชําระภาษี (กค.1) ประจําปี (ถ้าเลอืกรายที่มีการรับชําระภาษีผ่านระบบแล้ว 
จะแสดงข้อความเตือนและไม่สามารถเลือกรายช่ือผู้ชําระภาษีน้ันได้) 
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7) ระบุ วันที่ประเมินภาษี 
8) ระบุ จํานวนเงินแจ้งการประเมินภาษีใหม่ เมื่อระบุจํานวนเงินแจ้งการประเมินภาษีใหม ่ระบบจะคํานวณยอดรวม

แจ้งการประเมิน และใช้ยอดรวมแจ้งการประเมินน้ีในการจัดทําแบบฟอร์มการชําระภาษีผ่านธนาคาร 
9) เลือก    รายการที่ต้องการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
10) ระบบแสดง ช่ือผู้จัดทํา เป็นช่ือผู้ใช้งานที่ล็อคอินเข้าทํางานหน้าจอน้ี 
11) กดปุ่ม  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และต้องการบันทึกข้อมูล 
12) กดปุ่ม  เมื่อไมต้่องการบันทึกข้อมูล หรือต้องการย้อนกลับไปหน้าจอหลัก 
13) กดปุ่ม  เมื่อไมต้่องการบันทึกข้อมูลและล้างหน้าจอ เพ่ือเลือกผู้ชําระภาษีรายใหม ่

 

 

 

 

 

14) ระบบ แสดงรายการแจ้งการประเมินภาษี ที่จัดทําและบันทึกไว้ 
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15) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการ เพ่ือกลับไปแก้ไขรายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
16) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการ เพ่ือลบรายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ที่บันทกึไว้แล้ว 
17) สามารถเพ่ิมรายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ได้ โดยกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแจ้งการประเมิน

รายต่อๆ ไป จนกว่าจะครบตามที่ต้องการ 
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18) เมื่อทํารายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเลอืกรายการแจ้งการประเมินภาษี 
บํารุงท้องที่ที่บันทึกไว้ เพ่ือจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร โดยเลือก  หน้ารายการที่ต้องการ 
 

 
 

19) กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลรายการที่เลือก  
20) ระบบแสดงข้อความ “ระบบทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว” 
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21) รายการที่เลือกจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารจะถูกบันทึก เพ่ือไปดําเนินการต่อในหน้าจอแบบฟอร์ม 
การชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีบํารุงท้องที่  
 

 
 

22) สามารถจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารเพ่ิมเติมได้ สําหรับรายการท่ีแสดงอยู่ในหน้าจอน้ี 
ทุกรายการ โดยเลือก  หน้ารายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   
จนกว่าจะครบตามต้องการ 
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5. จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที ่ปีที่ 2 3 4  
สําหรับ ภาษีบํารุงท้องที่ ที่มกีารประเมินทุก ๆ 4 ปี เมื่อมกีารจัดทํารายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่           

ปีที่ 1 ในระบบแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้รายการแจ้งการประเมินของปีที่ 1 มาจัดทําเป็นรายการ             
แจ้งการประเมินของ ปีที่ 2, 3 หรือ 4 ได้  

เมื่อได้รายการแจ้งการประเมินของปีที่ 2, 3 หรือ 4 แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถการพิมพ์เอกสาร
แจ้งการประเมินภาษีและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีบํารุงท้องที่ โดยมีขัน้ตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน  

ตัวอย่าง กรณีที่ได้มีการจัดทํารายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 และต้องการใช้
รายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ปีงบประมาณ 2559 เป็นฐานเพ่ือจัดทํารายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีบํารุงท้องที่ > 
จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ปีที่ 2 3 4   
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2) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ปีที่ 2 3 4  
3) เลือกปีงบประมาณ ที่ต้องการใช้เป็นฐานในการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินสําหรับปีงบประมาณปัจจุบัน 

(ตัวอย่างเลือกปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นฐานในการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินสําหรับปีงบประมาณ 2560) 
4) กดปุ่ม  เพ่ือให้ระบบทําการจัดทํา

ข้อมูลเอกสารแจ้งการประเมินสําหรับปีงบประมาณ 2560 
 

 
 

5) ถ้าในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดทําข้อมูลเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้ว ระบบจะไม่สามารถจัดทํา
ข้อมูลให้ได้ โดยแสดงข้อความเตือน 
 

 
 
6) เมื่อระบบบันทึกข้อมูลสําเร็จ แสดงข้อความ “ระบบทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว” 
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7) ระบบแสดงรายการแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ปีงบประมาณ 2560 ที่จัดทําสําเร็จ ในหน้าจอแบบฟอร์มการ
ชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีบํารุงท้องที่  
 

 
 

8) สามารถระบุรายการที่ต้องการพิมพ์รายงานและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ได้ตามขั้นตอนของระบบ  
9) หากต้องการแก้ไขรายการแจ้งการประเมินภาษี สามารถกดปุ่ม  หลังรายการ รายการที่ลบจะสามารถ

กลับไปจัดทําแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ได้ใหม่ (ศึกษาจากคู่มือในขอ้ 4 จัดทําเอกสารแจ้งการประเมิน                  
ภาษีบํารุงท้องที่) 
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6. พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษีและแบบฟอร์มการชาํระเงินผ่านธนาคาร ภาษีบาํรุงท้องที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ได้เมื่อจัดทําเอกสารแจ้งการ

ประเมินภาษีบํารุงท้องที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีบํารุงท้องที่ > 
พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร  
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2) ระบบแสดงหน้าจอ แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีบํารุงท้องที่ 
 

 
 

3) แสดงรายการที่เลือกมาจากหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  
4) แสดง ช่ือพนักงานภาษี เมื่อพิมพ์รายงานและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินแล้ว 
5) แสดง อ้างอิง 1 : คือ หมายเลขอ้างอิง 18 หลัก ค่าที ่1 ทีร่ะบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 
6) แสดง อ้างอิง 2 : คือ หมายเลขอ้างอิง 18 หลัก ค่าที ่2 ทีร่ะบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 
7) กดปุ่ม  หลังรายการ สําหรับลบข้อมูล เมื่อกดปุ่ม “ลบ” รายการที่ลบจะสามารถกลับไปจัดทําแจ้งการ

ประเมินภาษีบํารุงท้องที่ได้ใหม่ (ศึกษาจากคู่มือในข้อ 4 จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่) 
8) เลือก  หน้ารายการที่ต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
9) ระบุ วันที่พิมพ์ เพ่ือใช้ในการคํานวณวันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงิน 

 วันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงิน = วันที่พิมพ์ + จํานวนวันเพ่ิมเติม (ที่ต้ังคา่ไว้ในหน้าจอกําหนดการ
รับชําระภาษีผ่านธนาคาร) + 30 วัน (กรณภีาษีโรงเรือนและที่ดิน) หรือ 15 วัน (กรณีภาษีป้าย) 

10) แสดง ช่ือพนักงานภาษี ที่ต้ังค่าไว้ในหน้าจอกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร สามารถแก้ไขช่ือพนักงานภาษี 
ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม   เลือกช่ือพนักงานภาษีใหม่ 

11) แสดง ช่ือตําแหน่ง ที่ต้ังค่าไว้ในหน้าจอกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร สามารถแก้ไขช่ือตําแหน่งใหม่ได้ 
12) กดปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานและแบบฟอร์มการชําระเงิน 
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13) ระบบแสดงหน้าจอ รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร –  ภาษีบํารุงท้องที่ 
14) แสดง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีบํารุงท้องที่ แสดงสรุปการพิมพ์แบบฟอร์ม

การชําระเงินผ่านธนาคารในคร้ังที่พิมพ์ 
15) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
16) แสดง เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีบํารุงท้องที่ 
17) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอรม์การชําระเงินผ่านธนาคาร ระบบจะ

พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร พร้อมสําเนาเอกสาร เท่ากับจาํนวน
รายการที่จัดทําไว้ 1 เอกสารต่อ 1  รายการ 
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18) ตัวอย่าง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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19) ตัวอย่าง เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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20) ส่วนของ เอกสารแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
21) ส่วนของ แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
22) ตัวอย่าง สําเนาเอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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7. จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีป้าย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร

จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ชําระภาษีป้ายในระบบ โดยมีขั้นตอน
การใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีป้าย >  
จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  
 

 
 

2) ระบบแสดงหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย 
3) ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นปีที่ต้องการจัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีป้าย 
4) กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการ แจ้งการประเมินภาษีป้าย 
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5) ระบบแสดงหน้าจอ สําหรับการเพ่ิมรายการแจ้งการประเมินภาษีป้าย 
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                                                                                                                                                             ส่วนพฒันาระบบบญัชีท้องถ่ิน
 

สงวนลิขสิทธ์ิ การเผยแพร่ตอ่เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดๆ จําเป็นต้องมีการขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน               หน้า 42 / 78 

6) กดปุ่ม  เพ่ือเลอืก รายช่ือผู้ชําระภาษีที่ต้องการแจ้งการประเมินภาษีป้าย ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเลือก                  
ผู้ชําระภาษ ีจากรายงานรายละเอียดผู้ชําระภาษี (กค.1) ประจําปี (ถ้าเลอืกรายที่มีการรับชําระภาษีผ่านระบบแล้ว 
จะแสดงข้อความเตือนและไม่สามารถเลือกรายช่ือผู้ชําระภาษีน้ันได้) 
 

 
 

7) ระบุ เลขที่ ภ.ป.3 
8) ระบุ วันที่ ภ.ป.3 
9) ระบุ วันที่ประเมินภาษี 
10) ระบุ จํานวนเงินแจ้งการประเมินภาษีใหม่ (ถ้ามี) เมื่อระบุจํานวนเงินแจ้งการประเมินภาษีใหม่ ระบบจะคํานวณ           

ยอดรวมแจ้งการประเมิน และใช้ยอดรวมแจ้งการประเมินน้ีในการจัดทําแบบฟอร์มการชําระภาษีผ่านธนาคาร 
11) เลือก    รายการที่ต้องการจัดทําแจ้งการประเมินภาษีป้าย สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
12) ระบบแสดง ช่ือผู้จัดทํา เป็นช่ือผู้ใช้งานที่ล็อคอินเข้าทํางานหน้าจอน้ี 
13) กดปุ่ม  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และต้องการบันทึกข้อมูล 
14) กดปุ่ม  เมื่อไมต้่องการบันทึกข้อมูล หรือย้อนกลับไปหน้าจอหลัก 
15) กดปุ่ม  เมื่อไมต้่องการบันทึกข้อมูลและล้างหน้าจอ เพ่ือเลือกผู้ชําระภาษีรายใหม ่
16) ระบบ แสดงรายการแจ้งการประเมินภาษี ที่จัดทําและบันทึกไว้ 
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17) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการ เพ่ือกลับไปแก้ไขรายการแจ้งการประเมินภาษีป้าย 
18) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการ เพ่ือลบรายการแจ้งการประเมินภาษีป้าย ที่บันทึกไว้แล้ว 
19) สามารถเพ่ิมรายการแจ้งการประเมินภาษีป้ายได้ โดยกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแจ้งการประเมิน              

รายต่อๆ ไป จนกว่าจะครบตามที่ต้องการ 
20) เมื่อทํารายการแจ้งการประเมินภาษีป้ายเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกรายการแจ้งการประเมินภาษีป้ายที่               

บันทึกไว้ เพ่ือจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร โดยเลือก  หน้ารายการที่ต้องการ 
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21) กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลรายการที่เลือก  
22) ระบบแสดงข้อความ “ระบบทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว” 

 

 
 

23) รายการที่เลือกจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารจะถูกบันทึกเพ่ือไปดําเนินการต่อในหน้าจอแบบฟอร์มการ
ชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีป้าย และรายการที่ถูกเลือกจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารแล้วจะหายไป 
จากหน้าจอน้ี 
 

 
 

24) สามารถจัดทําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารเพ่ิมเติมได้ สําหรับรายการท่ีแสดงอยู่ในหน้าจอน้ี 
ทุกรายการ โดยเลือก  หน้ารายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   
จนกว่าจะครบตามต้องการ 
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8. พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษีและแบบฟอร์มการชาํระเงินผ่านธนาคาร ภาษีปา้ย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ได้เมื่อจัดทําเอกสารแจ้งการ

ประเมินภาษีป้ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 
1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีป้าย >  

พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร  
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2) ระบบแสดงหน้าจอ แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ภาษีป้าย 
 

 
 

3) แสดงรายการที่เลือกมาจากหน้าจอ จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  
4) แสดง ช่ือพนักงานภาษี เมื่อพิมพ์รายงานและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินแล้ว 
5) แสดง อ้างอิง 1 : คือ หมายเลขอ้างอิง 18 หลัก ค่าที ่1 ทีร่ะบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 
6) แสดง อ้างอิง 2 : คือ หมายเลขอ้างอิง 18 หลัก ค่าที ่2 ทีร่ะบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างบาร์โค้ด 
7) กดปุ่ม  หลังรายการ สําหรับลบข้อมูล เมื่อกดปุ่ม “ลบ” รายการที่ลบจะสามารถกลับไปจัดทําแจ้งการ

ประเมินภาษีป้ายได้ใหม่ (ศึกษาจากคู่มือในข้อ 7 จัดทําเอกสารแจ้งการประเมินภาษีป้าย) 
8) เลือก  หน้ารายการที่ต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
9) ระบุ วันที่พิมพ์ เพ่ือใช้ในการคํานวณวันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงิน 

 วันที่หมดอายุของแบบฟอร์มการชําระเงิน = วันที่พิมพ์ + จํานวนวันเพ่ิมเติม (ที่ต้ังคา่ไว้ในหน้าจอกําหนดการ
รับชําระภาษีผ่านธนาคาร) + 30 วัน (กรณภีาษีโรงเรือนและที่ดิน) หรือ 15 วัน (กรณีภาษีป้าย) 

10) แสดง ช่ือพนักงานภาษี ที่ต้ังค่าไว้ในหน้าจอกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร สามารถแก้ไขช่ือพนักงานภาษีใหม่ได้ 
โดยกดปุ่ม   เลือกช่ือพนักงานภาษีใหม ่

11) แสดง ช่ือตําแหน่ง ที่ต้ังค่าไว้ในหน้าจอกําหนดการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร สามารถแก้ไขช่ือตําแหน่งใหม่ได้ 
12) กดปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานและแบบฟอร์มการชําระเงิน 

 

  



คู่มือการรับชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)   
 

                                                                                                                                                             ส่วนพฒันาระบบบญัชีท้องถ่ิน
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13) ระบบแสดงหน้าจอ รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร –  ภาษีป้าย 
14) แสดง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีป้าย แสดงสรุปการพิมพ์แบบฟอร์มการ

ชําระเงินผ่านธนาคารในครั้งที่พิมพ์ 
15) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
16) แสดง เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร – ภาษีป้าย 
17) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอรม์การชําระเงินผ่านธนาคาร ระบบจะ

พิมพ์เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร พร้อมสําเนาเอกสาร เท่ากับจาํนวน
รายการที่จัดทําไว้ 1 เอกสารต่อ 1  รายการ 
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18) ตัวอย่าง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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                                                                                                                                                             ส่วนพฒันาระบบบญัชีท้องถ่ิน
 

สงวนลิขสิทธ์ิ การเผยแพร่ตอ่เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดๆ จําเป็นต้องมีการขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน               หน้า 50 / 78 

19) ตัวอย่าง เอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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20) ส่วนของ เอกสารแจ้งการประเมินภาษีป้าย 
21) ส่วนของ แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
22) ตัวอย่าง สําเนาเอกสารแจ้งการประเมิน และแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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9. ค้นหา/พิมพ์ซ่อมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
เอกสารแจ้งการประเมินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารที่เคยพิมพ์แล้ว สามารถพิมพ์ซ่อมได้ที่เมนู 

ค้นหา/พิมพ์ซ่อมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > ค้นหา/พิมพ์ซ่อมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร  
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2) ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหา/พิมพ์ซ่อมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
 

 
 

3) ระบุ ปีงบประมาณ ที่ต้องการค้นหาข้อมูล 
4) ระบุ ประเภทภาษี ที่ต้องการค้นหาข้อมูล 
5) ระบุ ช่ือ-นามสกุล/ช่ือบริษัท/องค์กร, Ref1, Ref2 ที่ต้องการค้นหาข้อมูล หรือไม่ระบุเพ่ือค้นหาทั้งหมด 

Ref1 คือ หมายเลขอ้างอิง 1 18 หลัก, Ref2 คือ หมายเลขอ้างอิง 2 18 หลัก     
6) กดปุ่ม  เพ่ือคน้หาข้อมูล 
7) กดปุ่ม  เพ่ือล้างหน้าจอสําหรับการใส่ข้อมูลการค้นหาใหม ่
8) กดปุ่ม  หลังรายการเอกสารที่ต้องการเพ่ือพิมพ์เอกสาร 
9) ระบบแสดง แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารที่เลือก  
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10) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
11) กดปุ่ม  เพ่ือกลับหน้าจอค้นหาข้อมูล 
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10. ค้นหา/พิมพ์ซ่อมรายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผา่นธนาคาร 
รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารที่ได้จัดพิมพ์แล้ว สามารถพิมพ์ซ่อมรายงาน             

ได้ที่ เมนู ค้นหา/พิมพ์ซ่อมรายงานการพิมพ์แบบฟอร์มชําระเงินผ่านธนาคาร โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > ค้นหา/พิมพ์ซ่อมรายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน          
ผ่านธนาคาร 
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2) ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหา/พิมพ์ซ่อมรายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
 

 
 

3) ระบุ ปีงบประมาณ 
4) ระบุ ประเภทภาษี 
5) ระบุ ครั้งที่พิมพ์ 
6) ระบุ วันที่พิมพ์จากระบบ  
7) กดปุ่ม  เพ่ือคน้หารายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ตามเง่ือนไข 
8) กดปุ่ม  หลังรายการท่ีต้องการพิมพ์ซ่อมรายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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9) ระบบแสดง รายงานการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ตามที่เลือก 
 

 

 

11. ค้นหารายการชําระเงนิผา่นธนาคารกรุงไทย 
เมื่อผู้ชําระภาษี นําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)          

ทุกสิ้นวันทําการ (เวลา 22:00 น.) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะส่งข้อมูลการรับชําระเงินภาษี กลับมาให้ระบบ  
e-LAAS เมื่อระบบ e-LAAS ได้รับข้อมูล ระบบจะจัดทําใบเสร็จรับเงินตามจํานวนผู้ชําระภาษีที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ส่งข้อมูลกลับมา และจัดทําใบนําส่งเงิน  1 ใบ โดยอัตโนมัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําใบสําคัญ 
สรุปใบนําส่งเงิน โดยระบบจะบันทึกบัญชีแยกประเภทตามวันที่ทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถค้นหาและพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบนําส่งเงิน ที่ระบบจัดทําโดยอัตโนมัติได้
จาก เมนู ค้นหารายการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) มีขั้นตอนใช้งาน ดังน้ี 
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1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ > ค้นหารายการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
 

 
 

2) ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหารายการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
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3) ระบุ ปีงบประมาณ ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล 
4) ระบุ ประเภทภาษี ที่ต้องต้องการให้แสดงขอ้มูล 
5) ระบุ วันที่รับชําระ : วันที่รับชําระ คือ วันที่ธนาคารกรุงไทย ส่งข้อมูลการรับชําระค่าภาษีเข้าระบบ e-LAAS ใช้เป็น

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน  
6) กดปุ่ม  เพ่ือใหร้ะบบค้นหาข้อมูลและแสดงผลการค้นหา 
7) กดปุ่ม  เพ่ือล้างเง่ือนไขในการค้นหา เพ่ือระบุเง่ือนไขในการค้นหาใหม ่
8) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูลการรับชําระภาษีตามเง่ือนไขที่ค้นหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค้นหาและพิมพ์

ข้อมูลเป็นรายวัน เพ่ือไว้ใช้ในการตรวจสอบการรับชําระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยในแต่ละวัน 
9) คลิกที่ เลขที ่เพ่ือแสดงใบเสร็จรับเงิน 
10) คลิกที่ เลขทีใ่บนําส่งเงิน เพ่ือแสดงใบนําสง่เงิน 
11) คลิกที่ เลขทีใ่บสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน (แสดงเมื่อมีการจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน) เพ่ือแสดงใบสําคัญสรุปใบ

นําส่งเงิน 
12) รายงานการรับชําระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย 
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12. ใบเสร็จรบัเงนิ 
1) ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 
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2) ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษีบํารุงท้องที่ 
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3) ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษีป้าย 
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13. ใบนาํส่งเงนิรายการรับชาํระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย 
ตัวอย่างใบนําส่งเงิน ระบบจะคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% และส่วนลดในการจัดเก็บ

ภาษีบํารุงท้องที่ 6% ตามท่ีกําหนดการคิดค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ไว้ในระบบ 
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14. ใบสาํคญัสรปุใบนาํส่งเงนิรายการรับชาํระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน ระบบแสดงใบนําส่งเงินของรายการที่                           

รับชําระจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยแสดงรวมกับใบนําส่งเงินอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ยอดเงินของใบนําส่งเงินที่รับชําระจากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) จะแสดงยอดเงินนําฝากบัญชีธนาคาร                 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่เปิดบัญชีเพ่ือรับชําระภาษีผ่านธนาคาร 
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15. ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงนิผา่นธนาคาร 
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารที่ได้จัดพิมพ์ออกจากระบบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการรับชําระภาษี

ผ่านธนาคารกรุงไทย ได้จากทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 

ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี > ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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2) ระบบแสดงหน้าจอ ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการรับชําระเงินผ่านธนาคาร 
 

 
 

3) ระบุ ปีงบประมาณ 
4) ระบุ ประเภทภาษี 
5) ระบุ วันที่พิมพ์แบบฟอร์มการรับชําระเงินผ่านธนาคาร 
6) ระบุ วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
7) ระบุ สถานะการออกใบเสร็จรับเงิน  
8) กดปุ่ม  เพ่ือแสดง ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
9) ระบบแสดง ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
10) กดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ ทะเบียนคมุแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
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11) ทะเบียนคุมแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการรับชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)   
 

                                                                                                                                                             ส่วนพฒันาระบบบญัชีท้องถ่ิน
 

สงวนลิขสิทธ์ิ การเผยแพร่ตอ่เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดๆ จําเป็นต้องมีการขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน               หน้า 68 / 78 

16. การแจ้งเตือนของระบบ 
    16.1 กรณีทีธ่นาคารไม่ส่งไฟล์การรับชาํระเงนิมา 

1) กรณีเปิดใช้งานการรับชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว ธนาคารจะส่งไฟล์การรับชําระเงินมาท่ีหน้าจอแรกของระบบ              
ในทุก ๆ วัน กรณีที่ธนาคารไม่ส่งไฟล์การรับชําระมาที่หน้าจอแรกของระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่เปิดใช้งานการรับชําระเงินผ่านธนาคาร เพ่ือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น 
ถึงแม้ว่าจะมีรายการรับชําระหรือไม่มี เนื่องจากหากไม่มีข้อมูลการรับชําระส่งมา จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า               
มีรายการหรือไม่ ระบบแสดงหน้าการแจ้งเตือน ดังน้ี  
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งปัญหากับธนาคาร และทําการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะต้องคลิกรายการ
ของวันที่แก้ไขแล้วเพ่ือเข้าไปปิดการแจ้งเตือน  
 

 
 

เมื่อคลิก รายการของวันที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกรายการของ 
วันน้ัน ๆ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
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ระบบจะบันทึกข้อมูลรายการของวันที่ได้รับการแก้ไขแลว้ และจะนําการแจ้งเตือนออกจากหน้าจอหลัก 
 

 
 
 
 
 

  



คู่มือการรับชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)   
 

                                                                                                                                                             ส่วนพฒันาระบบบญัชีท้องถ่ิน
 

สงวนลิขสิทธ์ิ การเผยแพร่ตอ่เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดๆ จําเป็นต้องมีการขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน               หน้า 71 / 78 

  16.2 กรณีที่ไม่มีการรับชําระเงนิ 

1) กรณีในวันน้ันๆ ไมม่ีการรับชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ระบบจะแสดงข้อความว่า ไม่มีการรับชําระเงิน                  
ผ่านธนาคาร และข้อความน้ีจะหายไปเองในวันถัดไป 
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16.3 กรณีที่มีการรับชาํระเงนิ 

1) กรณีมีรายการรับชําระเงินจากธนาคารกรุงไทย ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีการรับชําระเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) จํานวนก่ีรายการ และออกใบเสรจ็รับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ก่ีรายการ หากรายการ
ชําระเงินเท่ากับจํานวนใบเสร็จรับเงิน แสดงว่า ในวันน้ัน การรับเงินสําเร็จเรียบร้อยทุกรายการ องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน และขอ้ความแจ้งเตือนจะหายไปในวันถัดไป 
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2) กรณีมีรายการรับชําระเงินจากธนาคารกรุงไทย ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีการรับชําระเงินจากธนาคารกรุงไทย จํานวน            
ก่ีรายการ และออกใบเสร็จรบัเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้ก่ีรายการ หากรายการชําระเงิน ไม่เท่ากับ
รายการที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงว่ามีรายการที่มีปัญหา ให้คลิกข้อความแจ้งเตือนเพ่ือเข้าไปดูรายการที่มีปัญหา 
และเมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องกดปุ่ม ตรวจสอบและแก้ไข เมื่อทุกรายการในวันน้ัน ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 
ขอ้ความแจ้งเตือนจะหายไปจากหน้าจอ 
 

 
 

ตัวอย่าง เมื่อคลิกข้อความแจ้งเตือน จะพบรายการที่มีปัญหา คือ ระบบไม่สามารถออก                 
ใบเสร็จรับเงินได้ แต่ธนาคารได้โอนเงินที่รับชําระเข้ามาในบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว                          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดต่อธนาคารเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขถูกต้องแล้ว จึงกดปุ่ม ตรวจสอบ                    
และแก้ไข  
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การแก้ไขรายการที่ผิดพลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไขโดยติดต่อกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาที่เปิดบัญชีการรับชําระภาษีผ่านธนาคาร  เมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ต้องออกใบเสร็จรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ผ่านเมนูการรับเงินปกติ เน่ืองจากระบบไม่สามารถ           
ออกใบเสร็จรบัเงินอัตโนมัติได้อีก  

 
ตัวอย่าง การแก้ไข 
 กรณี อ้างอิง ผิด   

o ถ้าเป็นรายการรับชําระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง จะต้องดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินรายการ
น้ันเอง เน่ืองจากระบบตรวจสอบไม่ได้และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติได้ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว  
ให้กดปุ่ม  หลังช่ือผู้ชําระภาษีรายการที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้ระบบบันทึก               
ว่าได้แก้ไขแล้ว (ส่วนของธนาคารไม่ต้องแก้ไข เน่ืองจากโอนเงินให้ถูกต้องแล้ว)  

o ถ้าไม่ใช่รายการรับชําระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องแจ้งธนาคารให้ดึงเงินในบัญชีกลบั            
เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังช่ือผู้ชําระภาษีรายการที่ต้องตรวจสอบและ              
แก้ไข เพ่ือให้ระบบบันทึกว่าได้แก้ไขแล้ว  

 กรณี ยอดเงินผิด  
o ถ้ามียอดเงินเกินใบแจ้งหน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องติดต่อธนาคารเพ่ือให้ธนาคารดึงเงินกลับ              

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการออกใบเสร็จรบัเงินรายการน้ันเอง เน่ืองจากระบบตรวจสอบไม่ได้
และไม่สามารถออกใบเสร็จรบัเงินอัตโนมัติได้ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม                   
หลังช่ือผู้ชําระภาษีรายการที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้ระบบบันทกึว่าได้แก้ไขแลว้  
 
 



คู่มือการรับชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)   
 

                                                                                                                                                             ส่วนพฒันาระบบบญัชีท้องถ่ิน
 

สงวนลิขสิทธ์ิ การเผยแพร่ตอ่เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดๆ จําเป็นต้องมีการขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน               หน้า 76 / 78 

o ถ้ามียอดเงินไม่ครบตามเอกสารแจ้งการประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดต่อธนาคารเพ่ือให้แก้ไขให้
ถูกต้อง และต้องดําเนินการออกใบเสร็จรบัเงินรายการน้ันเอง เน่ืองจากระบบตรวจสอบไม่ได้และไม่สามารถ
ออกใบเสร็จรบัเงินอัตโนมัติได้ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังช่ือผู้ชําระภาษี
รายการที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้ระบบบันทึกว่าได้แก้ไขแล้ว  

3) สําหรับรายการที่รับชําระเงินได้สําเร็จ ระบบจะจัดทําใบเสร็จรับเงิน และใบนําส่งเงิน ในระบบให้อัตโนมัติ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถค้นหาและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพ่ือส่งให้ผู้ชําระภาษีได้  ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน 
9 รายการ ที่รบัชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
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ตัวอย่างใบนําส่งเงิน ที่ระบบจัดทําให้อัตโนมัติ  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงินได้ ตัวอย่างใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงิน                   
พร้อมจัดทํา 

 

 
 
 
 
 

 


