
หมายเหตุ : 1 กรุณาใชแบบฟอรมนี้ (Excel)ในการคียขอมูล และหามเปลี่ยนแปลง หรือ ตัดรายการใด ๆ ในแบบรายงาน 

เนื่องจากไดทําการเขียนโปรแกรมสถิติขึ้นมา เพื่อเชื่อมตอกับแบบฟอรมนี้แลว
2 กรุณาคียขอมูลใหครบทั้ง sheet รายรับ และ sheet รายจาย (รายการใดไมมี ใหวางไว หรือ ใสเลข 0)
3 กรุณาคีย "เฉพาะตัวเลขในชองจํานวนเงิน" ไมตองใสเครื่องหมายใดๆ นอกจากจุดทศนิยม
4 ในแบบรายงานไดรวม (Sum) ตัวเลขในแตละหมวดไวแลว

ประเภททองถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.

องคการบริหารสวนตําบลบอนอก

อําเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

พ้ืนที่ 189 (ตร.กม.)

จํานวนประชากร (ณ 30 ก.ย.53)  จํานวน  7,473  คน

ขนาดกลาง

ประเภท ลําดับที่ รายละเอียด จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

1.หมวดภาษีอากร         

  (1.1) ภาษีจัดเก็บเอง 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 249,757.00          

2 ภาษีบํารุงทองที่ 216,206.81          

3 ภาษีปาย 42,060.28            

4 อากรการฆาสัตว

5 อากรรังนกอีแอน 100,000.00          

6 ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกยาสูบ

7 ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกน้ํามัน

8 คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม

รวมภาษีที่จัดเก็บเอง -                       -                       608,024.09          

(1.2) ภาษีที่รัฐบาล 9 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน

จัดสรรให 10 ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%(อบจ)

11 ภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายทองถิ่น (1 ใน 9) 3,142,609.65       

12 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 5,717,301.33       

13 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 158,143.44          

14 ภาษีสุรา 1,039,821.83       

15 ภาษีสรรพสามิต 2,816,763.64       

16 ภาษีการพนัน

17 ภาษียาสูบ

18 อากรประมง 8,100.00              

19 คาภาคหลวงไม

20 คาภาคหลวงแร 56,555.12            

21 คาภาคหลวงปโตรเลียม 41,567.27            

22 รายไดจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ 982.21                 

23 คาธรรมเนียมนํ้าบาดาล

24 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 6,472,765.00       

25 คาธรรมเนียมสนามบิน 

26 ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน

รวมรายไดจากภาษีจัดสรร -                       -                       19,454,609.49     

2.หมวดคาธรรมเนียม 27 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

ใบอนุญาตและคาปรับ 28 คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว

29 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

30 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

31 คาธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนตและรถยนต

32 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 30,799.80            

33 คาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย

แบบรายงานขอมูลสถิติการคลังทองถิ่นประจําปงบประมาณ  2553
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก



ประเภท ลําดับที่ รายละเอียด จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

34 คาธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล

35 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร

36 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน

37 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

38 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

39 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

40 คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน

41 คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว

42 คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ)

43 คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

44 คาธรรมเนียมใบอนุญาต เปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

45 คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม

46 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม

47 คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ

48 คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ

49 คาธรรมเนียมการแพทย

50 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต

51 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 17,200.00            

52 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย
53 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาด
54 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
55 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
56 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
57 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา
58 คาปรับการผิดสัญญา              83,522.00
59 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
60 คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
61 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
62 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร
63 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เชน เรขาย หรือแผงลอย
64 คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน
65 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   920.00
66 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
67 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน

รวมรายไดจากคาธรรมเนียม ฯ -                       -                       132,441.80          

3. รายไดจากทรัพยสิน 68 คาเชาที่ดิน

69 คาเชาหรือคาบริการสถานที่

70 รายไดจากการขายทอดตลาดในทรัพยสิน 830.00                 

71 รายไดจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย
72 เงินปนผลจากโรงพิมพสวนทองถิ่น
73 คาตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในนานน้ําไทย
74 รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน              90,198.93

รวมรายไดจากทรัพยสิน -                       -                       91,028.93            

4.หมวดรายไดจาก 75 เงินชวยเหลือจากการประปา
  สาธารณูปโภคและ 76 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล
  การพาณิชย 77 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย

78 เงินชวยเหลือจากกิจการโรงแรม
79 เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย
80 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน

รวมรายไดจากสาธารณูปโภคฯ -                       -                       -                       

5.หมวดรายได- 81 คาจําหนายเวชภัณฑ



ประเภท ลําดับที่ รายละเอียด จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

เบ็ดเตล็ด 82 คาขายเศษของ
83 เงินท่ีมีผูอุทิศให
84 คาขายแบบแปลน              54,800.00
85 คาเขียนแบบแปลน
86 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง
87 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
88 คาสมัครสมาชิกหองสมุด
89 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน            124,306.00

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด -                       -                       179,106.00          

90 เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา         8,462,343.00

6.รายรับจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

91
เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อดําเนินการตามภารกิจดานผังเมืองตามขอมูลของกรม

โยธาธิการและผังเมือง

92

เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อดําเนินการตามภารกิจถายโอนการชวยเหลือ อปท.ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต , การชดเชยคาโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากร

ทองถิ่น และสงเสริมการจัดการศึกษา

93
เงินอุดหนุนท่ัวไปตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

ของ อปท.ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 2,122,000.00       

94 เงินอุดหนุนท่ัวไปอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 171,847.00          

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป -                       -                       10,756,190.00     

7.รายรับจาก 95 เงินอุดหนุนดานการศึกษา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 96 เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

97 เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร

98 เฉพาะกิจจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

99 เฉพาะกิจการเคหะแหงชาติ

100 เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข

101 เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

102 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 4,953,500.00       

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                       -                       4,953,500.00       

8.รายรับอ่ืน 103 เงินกู ( ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือ สถาบันการเงิน หรือ อ่ืน ๆ )
104 เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม

รวมเงินกู -                       -                       -                       

105 เงินท่ีจายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม)
106 อ่ืน ๆ

รวมรายรับอ่ืน -                       -                       -                       

 รวมรายได 5 หมวด (1-5) -                   -                   20,465,210.31    

รวมรายรับทั้งสิ้น -                   -                   36,174,900.31    

บัญชีเงินสะสม 107 ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ 2553 13,200,760.38    
108 ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ 2553 12,969,608.47    










