
แบบรายงานข้อมูลสถติิการคลังท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2556
หมายเหตุ : 1 กรุณาใช้แบบฟอร์มน้ี (Excel)ในการคีย์ข้อมูล และห้ามเปล่ียนแปลง หรือ ตัดรายการใด ๆ ในแบบรายงาน 

เน่ืองจากได้ท าการเขียนโปรแกรมสถิติข้ึนมา เพือ่เช่ือมต่อกับแบบฟอร์มน้ีแล้ว
2 กรุณาคีย์ข้อมูลให้ครบท้ัง sheet รายรับ และ sheet รายจ่าย (รายการใดไม่มี ให้ว่างไว้ หรือ ใส่เลข 0)
3 กรุณาคีย์ "เฉพาะตัวเลขในช่องจ านวนเงิน" ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายใดๆ นอกจากจุดทศนิยม
4 ในแบบรายงานได้รวม (Sum) ตัวเลขในแต่ละหมวดไว้แล้ว
5 กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูล

ประเภทท้องถิน่ โปรดระบุ

ช่ือท้องถิน่ อบต.เบกิไพร

อ าเภอ จอมบงึ 

จังหวัด ราชบรีุ

พื้นท่ี  (ตร.กม.) 106.50               

จ านวนประชากร (ณ 30 ก.ย.56) 5,772.00            

ขนาด (ใหญ่ , กลาง , เล็ก) กลาง

ประเภท ล าดับท่ี รายละเอียด จ านวนเงิน
1.หมวดภาษีอากร 1 ภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 144,782.75          
  (1.1) ภาษีจัดเก็บเอง 2 ภาษบี ารุงท้องที่ 148,250.86          

3 ภาษปี้าย 200.00                 
4 อากรการฆา่สัตว์
5 อากรรังนกอีแอ่น
6 ภาษบี ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ
7 ภาษบี ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน  ามัน
8 ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผูเ้ข้าพักโรงแรม

รวมภาษีท่ีจัดเก็บเอง 293,233.61          
(1.2) ภาษีท่ีรัฐบาล 9 ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลือ่น
จัดสรรให้ 10 ภาษมูีลค่าเพ่ิมทีจั่ดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%(อบจ)

11 ภาษมูีลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิน่ (1 ใน 9) 2,744,589.91       
12 ภาษมูีลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 7,906,649.21       
13 ภาษธีุรกิจเฉพาะ 76,578.90            
14 ภาษสีุรา 883,226.04          
15 ภาษสีรรพสามิต 1,876,982.63       
16 ภาษกีารพนัน
17 ภาษยีาสูบ
18 อากรประมง
19 ค่าภาคหลวงไม้
20 ค่าภาคหลวงแร่ 23,643.93            
21 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 87,726.13            
22 รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
23 ค่าธรรมเนียมน  าบาดาล

24 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 2,726,299.27       
25 ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
26 ภาษจัีดสรรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากภาษีจัดสรร 16,325,696.02     
2.หมวดค่าธรรมเนียม 27 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื อสัตว์
ใบอนุญาตและค่าปรับ 28 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์

29 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา
30 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการพนัน
31 ค่าธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์
32 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร
33 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย



ประเภท ล าดับท่ี รายละเอียด จ านวนเงิน
34 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล
35 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายหรือสะสมอาหาร
36 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการตั งสุสานและฌาปนสถาน
37 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา
38 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนราษฎร์
39 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับบัตรประจ าตัวประชาชน
40 ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน
41 ค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์
42 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีด่ินมาตรา 9
43 ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผูมี้สิทธิท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
44 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผูมี้สิทธิท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
45 ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม
46 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม
47 ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผูรั้บจ้างให้บริการ
48 ค่าธรรมเนียมเป็นผูรั้บจ้างให้บริการ
49 ค่าธรรมเนียมการแพทย์
50 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์
51 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก
52 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
53 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาด
54 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
55 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน
56 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข
57 ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า
58 ค่าปรับการผิดสัญญา              32,916.00
59 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย
60 ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย
61 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ              36,300.00
62 ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานทีจ่ าหน่ายหรือสะสมอาหาร
63 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย
64 ค่าใบอนุญาตให้ตั งตลาดเอกชน
65 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร
66 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง
67 ค่าตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน  าไทย
68 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ 69,216.00            
3. รายได้จากทรัพย์สิน 69 ค่าเช่าทีด่ิน

70 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 2,000.00              
71 รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน
72 รายได้จากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์
73 เงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิน่
74 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น              77,854.49

รวมรายได้จากทรัพย์สิน 79,854.49            
4.หมวดรายได้จาก 75 เงินช่วยเหลือจากการประปา
  สาธารณูปโภคและ 76 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
  การพาณิชย์ 77 เงินช่วยเหลือท้องถิน่จากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

78 เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม
79 เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์
80 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากสาธารณูปโภคฯ -                       



ประเภท ล าดับท่ี รายละเอียด จ านวนเงิน
5.หมวดรายได้- 81 ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์
เบด็เตล็ด 82 ค่าขายเศษของ

83 เงินทีมี่ผูอุ้ทิศให้
84 ค่าขายแบบแปลน              54,000.00
85 ค่าเขียนแบบแปลน
86 ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง
87 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร
88 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
89 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น               4,619.50

รวมรายได้เบด็เตล็ด 58,619.50            

90
เงินอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน        

(รวมเงินเพ่ิมค่าครองชีพ)

91
เงินอุดหนุนทัว่ไปตามภารกิจที ่อปท.ได้รับการถ่ายโอนและการส่งเสริมการ

จัดการศึกษา (8รายการ)
92 เงินอุดหนุนทัว่ไปอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 3,636,387.00       

รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป 3,636,387.00       
7.รายรับจาก 93 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 2,412,586.00       
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 94 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 6,748,851.00       

95 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
96 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย
97 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ
98 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 120,000.00          
99 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

100 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 142,500.00          
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,423,937.00       

8.รายรับอ่ืน 101 เงินกูจ้ากสถาบันการเงิน
102 เงินกูจ้าก กสอ.
103 เงินกูจ้าก กสท.
104 เงินกูจ้าก กบท.
105 เงินกูจ้ากกองทุนสิง่แวดล้อม
106 เงินกูอ่ื้น ๆ

รวมเงินกู้ -                       
107 เงินทีจ่่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม)
108 อ่ืน ๆ

รวมรายรับอ่ืน -                       
 รวมรายได้ 5 หมวด (1-5) 16,826,619.62     

รวมรายรับท้ังส้ิน 29,886,943.62     

เงินกู้คงเหลือ 109 ยอดเงินกู้คงเหลือท้ังหมด ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปงีบประมาณ 2556

บญัชีเงินสะสม 110 ยอดเงินสะสม ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปงีบประมาณ 2556 3,515,725.03      
111 ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปงีบประมาณ 2556 3,723,777.34      

6.รายรับจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป



โปรดระบุ

อบจ.

เทศบาล

อบต.

เมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร






