
คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 1 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 
ขันตอนการรับเงินภาษีอาการ 

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
 (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย  และภาษีที่ดนิและสิง่ปลกูสรา้ง) 

ผังงาน 
 

  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 2 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 
รับช าระเงินภาษีอากร (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 

ขันตอนการใช้งาน 
 1) เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > การรับเงินที่เป็นรายรับ > รายได้ที่จัดเก็บเอง > ภาษีอากร > ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน/บ ารุงท้องที่/ป้าย/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) เมื่อเข้าเมนู ระบบแสดงหน้าจอช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บ ารุงท้องที่/ป้าย/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ระบเุงื่อนไขในการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 3 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 3) กดเลือกรายการทรัพย์สินที่ต้องการช าระเงิน (ผู้ช าระภาษี 1 คน อาจมีทรัพย์สินที่ต้องช าระภาษี
หลายรายการ) 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 4 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 4) คลิก  เลือกรายการภาษี ที่ต้องช าระเงิน และกดปุ่ม แสดงรายการ ทีละประเภทภาษีและ
ปีงบประมาณ 
 

 
 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 5 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

หมายเหตุ  การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี กรณีเลือกรับช าระหลายๆ ที่อยู่ทรัพย์สิน สามารรับช าระภาษีได้
แม้ว่าวันที่ประเมินแต่ละที่อยู่ทรัพย์สินจะไม่เหมือนกัน 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 6 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 5) ระบบจะแสดงรายละเอียดยอดเงินที่ต้องช าระ โดยแยกเป็นรายปี ให้ระบุ หนังสือแจ้งการประเมิน
เลขที ่(ถ้าม)ี และ ยอดหลังบรรเทา (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม บันทึก 
 

 
หมายเหตุ กรณีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้ระบุ หนังสือแจ้งการประเมินเลขที่, ลงวันที่ แล้วกดปุ่ม บันทึก กรณี
ภาษีบ ารุงท้องที ่ให้ระบุ หนังสือแจ้งการประเมินเลขท่ี, ลงวันที่ แล้วกดปุ่ม บันทึก กรณีภาษีป้าย ให้ระบ ุหนังสือ
แจ้งการประเมินเลขที่, ลงวันที่และยอดประเมินให้ม่ (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม บันทึก 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 7 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 6) เลือกวันครบก าหนดการขยายเวลาช าระภาษี (ถ้ามี) เลือกอัตราเบี้ยปรับจากการช าระภาษีล่าช้า (ถ้า
มี) และ กด ปุ่ม ค านวณ ระบบจะท าการค านวณเงินเพ่ิมให้กรณีเลือกเป็น ระบุจ านวนเงิน ไม่ต้องกดปุ่ม ค านวณ 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 8 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กรณีภาษีโรงเรือนและท่ีดินของปีเก่า (ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) –  
 -  เลือกวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน  
 - กดเลือกเงื่อนไขการช าระเงิน(ช าระเต็มจ านวนหรือ ระบุจ านวนเงิน กรณเีลือกระบจุ านวนเงิน ให้กรอก
จ านวนเงิน ที่ต้องการช าระครั้ง ปัจจุบัน ในช่องจ านวนเงิน ภาษีท่ีช าระ)  
 - กดปุ่มค านวณ เพ่ือ ค านวณเงินเพ่ิม จากการช าระภาษลี่าช้า และยอดเงินรวมที่ต้องช าระท้ังสิ้น กรณี
เลือกเป็น ระบจุ านวนเงิน ไม่ต้องกดปุ่ม ค านวน 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 9 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กรณีภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีเก่า (ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่)  
 - กดเลือกเงื่อนไขการช าระเงิน (ช าระเต็มจ านวนหรือ ระบุจ านวนเงิน กรณเีลือกระบจุ านวนเงิน ให้
กรอกจ านวนเงิน ที่ต้องการช าระครั้ง ปัจจุบัน ในช่องจ านวนเงิน ภาษทีี่ช าระ)  
 - กดปุ่มค านวน เพ่ือ ค านวนเงินเพ่ิม จากการช าระภาษีล่าช้าและยอดเงิน รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้นกรณี
เลือกเป็น ระบจุ านวนเงิน ไม่ต้องกดปุ่ม ค านวน 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 10 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กรณีภาษีป้ายของปีเก่า (ลูกหนี้ภาษีป้าย)  
 - กรอกวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน 
 - กดเลือกอัตราการคิด ค่าปรับการยื่นแบบล่าช้า  
 - กดเลือกเงื่อนไขการช าระเงิน(ช าระเต็มจ านวนหรือ ระบุจ านวนเงิน กรณเีลือกระบจุ านวนเงิน ให้กรอก
จ านวนเงิน ที่ต้องการช าระครั้ง ปัจจุบัน ในช่องจ านวนเงิน ภาษทีี่ช าระ)  
 - กดปุ่มค านวน เพ่ือค านวนเงินเพิ่ม จากการช าระภาษีล่าช้าและยอดเงิน รวมที่ต้องช าระทั้งสิ้นกรณี
เลือกเป็น ระบจุ านวนเงิน ไม่ต้องกดปุ่ม ค านวน 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 11 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กรณีภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีปัจจุบัน  
 - กรอกวันครบก าหนดการขยายเวลาช าระภาษ ี
 - กดเลือกเงื่อนไขการช าระเงิน(ช าระเต็มจ านวนหรือ ผ่อนช าระหรือระบจุ านวนเงิน กรณีเลือกผ่อน
ช าระหรือ ระบจุ านวนเงิน ให้กรอกจ านวนเงิน ที่ต้องการช าระครั้ง ปัจจุบัน ในช่องจ านวนเงิน ภาษทีี่ช าระ)  
 - กดปุ่ม ค านวน เพ่ือ ค านวนเงินเพ่ิม จากการช าระภาษีล่าช้าและยอดเงิน รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้นกรณี
เลือกเป็น ระบจุ านวนเงิน ไม่ต้องกดปุ่ม ค านวน 
 

 
หมายเหตุ ภาษีทีด่ิน และสิ่งปลูกสร้างปีปจัจุบัน (ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ภาษ) สามารถผ่อนช าระได้ก็ต่อเมือ่ผู้มาช าระ
ภาษี มาช าระภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน และต้องมีวงเงินภาษีตั้งแต่ 3,000 
บาทขึ้นไป  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 12 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กรณีภาษีป้าย ของปีปัจจุบัน  
 - กรอกวันที่ที่ได้รับแจ้งการประเมิน - กดเลือกอัตราการคิด ค่าปรับการยืน่ แบบล่าช้า  
 - กดเลือกเงื่อนไขการช าระเงิน(ช าระเต็มจ านวนหรือ ระบุจ านวนเงิน กรณเีลือกระบจุ านวนเงิน ให้กรอก
จ านวนเงิน ที่ต้องการช าระครั้ง ปัจจุบัน ในช่องจ านวนเงิน ภาษทีี่ช าระ)  
- กดปุ่มค านวน เพ่ือ ค านวนเงินเพ่ิม จากการช าระภาษีล่าช้าและยอดเงิน รวมที่ต้องช าระท้ังสิ้นกรณเีลือกเป็น 
ระบจุ านวนเงิน ไม่ต้องกดปุ่ม ค านวน 
 

 
หมายเหตุ ภาษีป้ายปีปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ภาษี) สามารถผ่อนช าระได้โดยระบบจะดูจากเงื่อนไขดังนี้  
1. การขอผ่อนช าระภาษีป้าย จะท าได้ก็ต่อเมื่อผู้มาช าระภาษีมาช าระภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ประเมิน และต้องมีวงเงินภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป  
2. การผ่อนช าระในงวดถัดไป ต้องมาช าระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระในงวดก่อนหน้าหากไม่
ช าระภายใน ก าหนด ให้หมดสิทธิ์ผ่อนช าระ  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 13 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 7) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อถูกต้องแล้วกดปุ่ม ตกลง 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 14 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 8) ) เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว รายละเอียดการช าระเงินจะไปปรากฏอยู่ที่รายการธุรกรรม ในกรณทีี่ผู้มา
ช าระเงินคนเดิมต้องการช าระเงินประเภทอ่ืนอีก ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทประเภทการช าระเงินต่อได้ตาม

ต้องการ แต่ถ้าผู้ช าระเงินไมต้่องการช าระเงินประเภทอ่ืนต่อ และต้องการให้ออกใบเสร็จ ให้คลิกท่ี  ออก
ใบเสร็จ 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 15 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 9) ระบบแสดงหน้าจอใบเสร็จรับเงิน เลือกวิธีการรับเงิน ระบุจ านวนเงิน และระบุรายละเอียดให้ครบ 
แล้วกดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 16 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 17 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 18 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 19 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 
รายละเอียดแนบท้าย 

 

 
 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 20 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 

แบบฟอรม์ใบเสร็จรับเงนิภาษีป้าย 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 21 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 22 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 

แบบฟอรม์ใบเสร็จรับเงนิภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 23 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

                                                                           
 

 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบ e-LAAS    

ดา้นรบัช าระเงิน ภาษีอากร (ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีปา้ย   
และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง) 
__________________________________________________________________________________ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  หนา้ 24 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 
  

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

 

รายละเอียดแนบท้าย 

 

 
                                                                          


