
 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลวังม่วง 

 เร่ือง  การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) ผ่านระบบ QR Payment   

 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.4/ว 2553 ลงวันที่ ๒4 สิงหาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งแนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้บริการรับชำระภาษีผ่าน
ธนาคาร และรองรับการชำระภาษีข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) สำหรับธนาคารที่ให้บริการ      
ชำระบิลข้ามธนาคาร เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษีและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำเอกสารแจ้งการประเมิน
ภาษีของปีปัจจุบันที่ไม่เกินกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระผ่านธนาคารจากระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่งให้กับผู้ชำระภาษีเพ่ือชำระภาษีผ่านช่องทาง
ต่างๆ  ดังนี้ 

1. ชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา,ATM. 
Internet Banking และ Mobile Banking 

2. ชำระภาษีได้ทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดย
ชำระผ่าน ATM. Internet Banking และ Mobile Banking 

3. ค่าธรรมเนียมที่ เกิดขึ้นจากการชำระภาษีผ่านธนาคาร ผู้ชำระภาษีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งจำนวน และให้เป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารกำหนด 

 เทศบาลตำบลวังม่วง  ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ตามประกาศกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึงประกาศให้ผู้ชำระภาษทีราบถึงช่องทางชำระภาษีผ่านธนาคารดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทร 0-3635-9412 ต่อ 
18 วันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกรคม  พุทธศักราช  ๒๕๖4 

 

                                      (นางสาวรุ่งอรุณ  อินทร์ผาย)      
                                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                      นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง             



 ประกาศ!! 
กลุ่มงานพฒันาระบบบญัชีทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ไดรั้บแจง้จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ 

ว่าไดอ้นุมติั Company Code ส าหรับการรับช าระภาษีทอ้งถ่ินขา้มธนาคาร 

(Crossbank bill Payment) ของ อปท. จ านวน 29 แห่ง "คลิกท่ีน่ี" ให้แลว้  

ตั้งแต่วนัท่ี  19 ธนัวาคม 2563 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ ดงัน้ี 

1. น ารหสั Company Code ท่ีไดรั้บจากธนาคารมาก าหนดขอ้มูลการรับช าระภาษี 

ทอ้งถ่ินผา่นธนาคาร ในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และพิมพแ์บบทดสอบ 

ใบแจง้การช าระเงินเพื่อน าไปทดสอบท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีขอ Company Code 

โดยขอให้ตรวจสอบกบัสาขาธนาคารว่าผลการยิง Barcode เป็นการช าระเงิน 

ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของท่านและแสดงยอดเงินถูกตอ้งตาม 

ใบแจง้การช าระเงินหรือไม่ 

2. เม่ือผา่นการทดสอบแลว้ตามขอ้ 1 ให้ อปท. บนัทึกเปิดใชง้านการรับช าระภาษี 

ผา่นธนาคารในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  พร้อมทั้งเร่ิมด าเนินการจดัท า 

ใบแจง้การช าระเงินเพ่ือส่งให้แก่ผูช้  าระภาษีต่อไป 

 
 

 

          
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I1tlF1_5NXnHmfJMzCswzcEPj_6kwpdENUwdbUnABAo/edit#gid=413610526
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