
ภาษีบํารุง ทองท่ี 
ความรูทั่วไปและความหมายของภาษีบํารุงทองที ่
  ภาษีบํารุงทองที่ คือ ภาษีท่ีจัดเก็บท่ีดินท่ีใชประโยชนเพ่ือปลูกบานอยูอาศัย ทําการเกษตร
และท่ีดินวางเปลา 
 

ที่ดินที่ไมตองเสียภาษี 
(1) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(2) ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือ

สาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
(3) ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดย

มิไดหาประโยชน 
(4) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(5) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัด ไมวาจะใช

ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน 
(6) ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 
(7) ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือท่ีใชเปน

สนามบินของรัฐ 
(8) ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว 
(9) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพ่ือสาธารณะ

ประโยชนโดยเจาของท่ีดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนนั้น 
(10) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ

สหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอ่ืนในเม่ือประเทศไทยมีขอผูกพันให
ยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

(11) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยที
ถอยปฏิบัติตอกัน 

(12) ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ทองท่ี 
บํารุง 

ภาษี 
 
                
 
      



ผูมีหนาที่เสียภาษี 
                     ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ เจาของท่ีดิน ซึ่งเปนบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนติิบคุคล 

 
 
 

ฐานภาษีและอัตราภาษี 
 ฐ า น ภ า ษี  คื อ  ร า ค า ป า น ก ล า ง ที่ ดิ น                 
ท่ีคณะกรรมการซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งได
กําหนดข้ึน ปกติใหเสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ี
ทายพระราชบัญญัติ โดยจะกําหนดตามที่ตั้งท่ีดิน เชน ท่ีดิน
ท่ีติดถนน ตรอก ซอย และอ่ืนๆ ซึ่งปจจุบันราคาปานกลาง

ท่ีดินท่ีใชประเมินภาษีบํารุงทองท่ีเปนราคาท่ีใชประเมินภาษีตั้งแตป 2521-2524 โดยราคาต่ําสุด     
คือ ราคาปานกลางไรละ 1,600 บาท อัตราภาษีไรละ 8 บาท และสูงสุดคือราคาปานกลางไรละ 
9,000,000 บาท อัตราภาษีไรละ 22,495 บาท ท่ีดินท่ีใชประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุกให
เสียก่ึงอัตรา แตถาเจาของท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุกนั้นดวยตนเอง ใหเสียอยางสูงไมเกิน
ไรละ 5 บาท และที่ดินท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของท่ีดินใหเสียเพ่ิมข้ึน
อีกหนึ่งเทา 
                      
 
 
 
กรณีที่ 1 นาย ข. มีท่ีดิน 200 วา ตั้งอยูท่ีซอยสุขุมวิท 24 เขตคลองเตย ใชปลูกบานอยูอาศัยเองโดยมี
ราคาปานกลางของที่ดินตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ี คือไรละ 1,600,000 บาท อัตราภาษีไรละ 
3,395 บาท (วาละ 9.9875 บาท) 
                     1.  ท่ีดนิท่ีตองเสียภาษี = ท่ีดินท้ังหมด - ท่ีดินท่ีไดรับการลดหยอน 
                                                  = 200 - 100 
                                                  = 100 วา 
                     2.  คาํนวณภาษ ี
                              คาภาษีท่ีตองเสีย = 100 x 9.9875 
                                                    = 998.75 บาท 

ตัวอยางการคํานวณภาษี 



กรณีที่ 2 นาค ค. มีท่ีดิน 4 ไร ตั้งอยูท่ีแขวงจอมทอง เขตจอมทอง ใชท่ีดินปลูกบานอยูอาศัยและทําสวนสม 
โดยราคาปานกลางของที่ดิน คือไรละ 80,000 บาท อัตราภาษีไรละ 195 บาท (วาละ 0.4875 บาท) 
    1. ท่ีดินท่ีตองเสียภาษ ี= 4 - 1 ไร 
                                                   = 3 ไร 
         2. คํานวณภาษี 
    คาภาษีท่ีตองเสีย = 3 x 195      
       = 585 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
การยื่นแบบพิมพ 
  ใหเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในปนั้นและย่ืน
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานเขตท่ีท่ีดินตั้งอยู          
 
 

เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการย่ืนแบบ 
  กรณีท่ีดินรายใหม หรือปท่ีมีการตีราคาปานกลาง ใหเจาของท่ีดินย่ืนแบบเสียภาษีภายใน
เดือนมกราคมของปท่ีมีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ป หรือภายใน 30 วัน กรณีท่ี
ไดกรรมสิทธิ์ใหมหรือเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใหม โดยย่ืนแบบ ภ.บ.ท. 5 พรอมสําเนา
หลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก 

หมายเหตุ : นาย ข. ตองเสียภาษี ปละ 998.75 บาท และนาย ค. ตองเสียภาษี ปละ 585 
บาท ซึ่งเปนอัตราปกติ แตถาที่ดินน้ัน ใชเพ่ือการกสิกรรมประเภทไมลมลุกใหเสียคร่ึงหน่ึงของ
อัตราปกติ ถาเจาของท่ีดินประกอบการกสิกรรมประเภทไมลมลุกดวยตนเอง ใหเสียอยางสูงไม
เกินไรละหาบาท แตถาเปนที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของ
ที่ดิน ใหเสียเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเทาของอัตราปกติ และถาทิ้งไววางเปลาเกินกวาสิบปใหที่ดินน้ันตก
กลับไปเปนของรัฐ 

 
1.  บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน 
2.  โฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินหรือหนังสือสัญญาอยางอ่ืน  
3.  ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดทาย (ถามี)  
4.  ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอ่ืนทําการแทน  

5.  อ่ืนๆ (สอบถามรายละเอียดไดทีฝ่ายรายได สํานักงานเขต) 



กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ 
 
 
 

   2 1 
ถาท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงหรือ

เปลี่ยนแปลงเจาของอันเปนเหตุให
อัตราภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดิน
เปลี่ยนแปลงไปตองแจงตอพนักงาน

ประเมิน ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันท่ีมีเหตุแหงการ

ครั้ งแรกยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
ภายในเดือนมกราคมของ
ปและใชไดเปนเวลาสี่ป 

 
 
 
 
 
 
การขอลดหยอนภาษี 
  เจาของท่ีดินท่ีใชปลูกบานอยูอาศัยของตนเอง ใชเปนท่ีเล้ียงสัตวของตนเองและประกอบ
กสิกรรมของตนเอง เชน ทํานา ทําสวน จะมีสิทธิ์ไดรับการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี
ดังตอไปนี้ 

ไดรับการลดหยอน 100 วา ถามีที่ดินอยูในพ้ืนที่                      * 
                     1.  พ้ืนท่ีทุกแขวง รวม 30 เขต ดังนี้ เขตคลองสาน คลองเตย จตุจักร ดินแดง ดุสิต 
ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ปทุมวัน 
ประเวศ ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท พระโขนง พระนคร ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว  
วังทองหลาง วัฒนา สัมพันธวงศ สวนหลวง สาทร หวยขวาง 
                     2.  พ้ืนทีบ่างแขวงของ 5 เขต ดังนี ้
   * เขตจอมทอง  เฉพาะเขตบางขุนเทียน  และแขวงบางคอ 
   * เขตตล่ิงชัน  เฉพาะแขวงคลองชักพระ 
   * เขตบางเขน  เฉพาะแขวงอนุสาวรีย 

   * เขตภาษีเจริญ  เฉพาะแขวงคหูาสวรรค แขวงบางดวน           
แขวงบางหวา และแขวงปากคลองภาษีเจริญ      

   * เขตสายไหม  เฉพาะแขวงคลองถนน 
 
 



  * ไดรับลดหยอน 1 ไร ถามีที่ดินอยูในพ้ืนที่ 
   1.  พ้ืนที่ทุกแขวงรวม 9 เขต ดังนี้ เขตคลองสามวา คนันายาว ดอนเมือง ทุงครุ บงึกุม 
มีนบุรี สะพานสูง หนองแขม หลักส่ี 
   2.  พ้ืนที่บางแขวง รวม 9 เขต ดังนี ้
   * เขตจอมทอง   เฉพาะแขวงจอมทอง และแขวงบางมด 
   * เขตตล่ิงชัน   เฉพาะแขวงฉิมพลี แขวงแขวงตล่ิงชัน 
   * เขตบางขุนเทียน  เฉพาะหมูท่ี 1 , 4 , 7 แขวงทาขาม  
       และหมูท่ี 1-2 , 4-7  แขวงแสมดํา 
   * เขตบางเขน  เฉพาะแขวงทาแรง 
   * เขตบางแค  เฉพาะแขวงบางแค และแขวงบางแคเหนอื 
   * เขตบางบอน   ตั้งแตคลองวัดสิงห ไปถึงถนนกาญจนาภเิษก 
   * เขตภาษีเจริญ  เฉพาะแขวงบางจาก 
   * เขตลาดกระบัง  เฉพาะแขวงลาดกระบัง 
   * เขตสายไหม  เฉพาะแขวงสายไหม แขวงออเงิน 
 
  * ไดรับการลดหยอน 5 ไร ถามีพ้ืนที่ดินอยูในพ้ืนที่นี้ 
                     1.  พ้ืนที่ทุกแขวง รวม 2 เขต ดังนี้ เขตทวีวัฒนา เขตหนองจอก 
                     2.  พ้ืนทีบ่างเขต รวม 6 เขต ดังนี ้
   * เขตตล่ิงชัน   เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรหม  

แขวงบางระมาด        
   * เขตบางขุนเทียน  เฉพาะหมูท่ี 2-3 , 5-6 , 8-10 แขวงทาขาม  
     และหมูท่ี 3 , 8-10 แขวงแสมดํา 
   * เขตบางแค  เฉพาะแขวงบางไผ และแขวงหลักสอง 
   * เขตบางบอน  จากกาญจนาภิเษก-สุดเขตกรุงเทพมหานคร 
   * เขตภาษีเจริญ  เฉพาะแขวงคลองขวาง 
   * เขตลาดกระบัง  เฉพาะแขวงขุมทอง แขวงคลองสองตนนุน  
     แขวงคลองสามประเวศ แขวงทับยาว  
     และแขวงลําปลาทิว 
 
 
 
 



 

ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก 
   ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณน้ันเสียหายมากผิดปกติ หรือทําการ
เพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยท่ีจะปองกันไดโดยท่ัวไป ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ
พิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี ใหไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การชําระภาษี 
  (1)  ในปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ใหยื่นหลักฐานการแจงการประเมิน                 
(ภ.บ.ท.9) พรอมชําระเงินภายในเดือนเมษายน กรณีไดรับแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมใหชําระ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
  (2)  กรณีอ่ืนๆ ใหชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 

ปแรกใหยื่นหลักฐานการแจง
การประเมิน (ภ.บ.ท.9) พรอม
ชําระเงินภายในเดือนเมษายน
ถาเลยกําหนดใหชําระภายใน 

30 วัน นับแตวันไดรับแจง 

กรณีอ่ืนๆ ใหชาํระ
ภายในเดือน

เมษายนของทุกป 

2 

1 



การขอผอนชําระภาษี 
  ถาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทข้ึนไป ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะขอผอน
ชําระเปนสามงวด งวดละเทาๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ กอน
ครบกําหนดเวลาชําระภาษี 

งวดท่ีหนึง่ 
กอนครบกําหนดเวลา

ชําระภาษี 

งวดที่สอง ภายในหน่ึง
เดือนนับแตวันสุดทายที่
ตองชําระงวดทีห่น่ึง 

งวดที่สาม ภายในหน่ึง
เดือนนับแตวันสุดทายที่
ตองชําระงวดทีส่อง 

 
 
 
 
 

การขอคืนเงินคาภาษี 
  ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลใหมีการลดจํานวนเงินท่ีได
ประเมินไวใหแจงผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป    
นับแตวันท่ีไดรับแจง 

  ผูใดเสียภาษีบาํรุงทองท่ีโดยท่ีไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิ

ไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดเสียภาษี 
 
 

เงินเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมชําระภาษีภายใน 
เวลาที่กําหนดเสียเงินเพ่ิม 

รอยละ 24 ตอป 
ของจํานวนเงินที่ตองเสีย 

1 
ไมยื่นแบบภายในเวลาที่กําหนด

เสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของ
จํานวนเงินที่ตองเสีย แตถายื่น
แบบกอนไดรับใบแจงเตือนเสีย

เงินเพ่ิมรอยละ 5 ของจํานวน

เงินที่ตองเสีย

ยื่นแบบไมถูกตองทําให
ภาษีที่เสียลดลง 

เสียเงินเพ่ิมรอยละ 10   
2 

 
แจงจํานวนที่ดินไมถูกตอง
ทําใหเสียภาษีลดลงเสียเงิน

เพ่ิมอีกหนึ่งเทาของภาษี
ที่ประเมินเพ่ิมเติม 

ของภาษีที่ประเมิน

3 
4 



การอุทธรณ 
                     เจาของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณได 2 กรณี คือ 
  กรณีไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของท่ีดิน และกรณีท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี
แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง การยื่นอุทธรณใหอุทธรณตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่น
ตอเจาพนักงานภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

เจาของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณ 
การตีราคาปานกลางของท่ีดนิ 

ไดภายใน 30 วนั 
นับแตวันท่ีประกาศ 

ราคาปานกลางของท่ีดิน 

หากเห็นวา 
การประเมินไมถูกตอง 
สามารถอุทธรณตอ 

ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร  

ณ สํานักงานเขต ภายใน 30 วนั 
นับแตวันท่ีไดรับแจงการ

ประเมิน 
ผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาอุทธรณ 

แลวแจงเปนหนังสือไป 
ยังผูอุทธรณ 

ถาไมพอใจ 
ผลการพิจารณา 

สามารถยื่นฟองตอศาล 

ภายใน 30 วนั 

นับแตวันท่ีไดรับแจง 

2 
4 

3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

บทกําหนดโทษ... 
                     1.  จงใจแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงการเสีย 
ภาษีบํารุงทองท่ีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                     2.  จงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเน้ือท่ีดินตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                     3.  ขัดขวางเจาพนักงานท่ีเขาไปทําการสํารวจท่ีดินหรือปฏิบัติหนาท่ีเพื่อเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี     
คางชําระตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



                     4.  ฝาฝนตอคําส่ังตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

                     5.  หากมีความผิดและไมควรไดรับโทษถึงจําคุกใหจายคาปรับ ภายใน 30 วัน 
                      
 

                      
 
 
 
                     
 
 
 

หมายเหตุ 
การเรงรัดภาษีคางชําระภาษีบํารุงทองท่ีจํานวนใดท่ีเจาพนักงาน
ประเมินไดแจงหรือประกาศการประเมินแลวถามิไดชําระภายใน
เวลาท่ีกําหนดใหถือเปนภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ   ซ่ึงผูคางชําระ
อาจถูกยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อนําเงินมาชําระ
ภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ

แผนผังข้ันตอน...  
การย่ืนแบบชําระภาษีบํารุงทองท่ี การย่ืนแบบชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

การย่ืนแบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.5) 
ผูมีหนาที่ทีต่องเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองมาขอกรอก

แบบแสดงรายการเสียภาษีตอเจาพนักงานประเมิน ณ 

ฝายรายได สํานักงานเขต ที่ที่ดินตั้งอยู โดยจะตองย่ืน

แบบเพ่ือขอประเมินภาษภีายในเดือนมกราคม ของป

แรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 

1

การตรวจสอบและคํานวณภาษี  
รับแบบยื่น (ภ.บ.ท.5) 
เจาหนาที่ ณ สํานักงานเขตรับแบบ

ย่ืน ภ.บ.ท.5 จากประชาชน โดยทํา

การตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดเพ่ือ

ทําการคํานวณคาภาษี 

2 

การแจงการประเมิน 
เมื่อเจาหนาที่ทําการประเมินคา

ภาษีเสร็จเรียบรอยแลวจะออก

หนังสือแจงการประเมินภาษี

ดังกลาวใหประชาชนทราบ 

ภ.บ.ท.9 และ ภ.บ.ท.10 

3 



 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การชําระเงินคาภาษี 

(ภายในเดือนเมษายนของทุกป)  

สามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี 

เวนแตกรณีที่ไดรับการแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม 
ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันรับหนังสือแจงการ
ประเมิน ชําระเงินที่ฝายการคลัง สํานักงานเขต หรือ ชําระ
ที่กองการเงิน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) 
โดยสามารถชําระเงินคาภาษีทั้งหมดดวยเงินสด เช็ค หรือ
ธนาณัติ โดยวันที่จายเช็ค วันที่โอนเงินทางธนาณัติจะถือ
เปนวันชําระเงิน โดยไมมีการคิดคาเพ่ิม 

ก4.2 
1. พนักงานแจงประเมินคาภาษีและออก

ใบแจงหน้ีคาภาษีใหผูเสียภาษี 

2. ผูมีหนาที่เสียภาษีรับ 
ใบแจงหน้ีคาภาษี  

3. นําใบแจงหน้ีคาภาษีไปตดิตอชําระ
เงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่ว
ประเทศรอรับใบเสร็จเก็บไวเปน

หลักฐาน 

ารชําระเงินคาภาษีผานธนาคารกรุงไทย 

 

ก
ท

4.1 ารชําระเงินคาภาษี 
ั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด 


