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

เน่ืองจากได้ท าการเขียนโปรแกรมสถิติขึน้มา เพื่อเช่ือมต่อกับแบบฟอร์มนีแ้ล้ว
2 กรุณาคีย์ข้อมูลให้ครบทัง้ sheet รายรับ และ sheet รายจ่าย (รายการใดไม่มี ให้ว่างไว้ หรือ ใส่เลข 0)
3 กรุณาคีย์ "เฉพาะตัวเลขในช่องจ านวนเงนิ" ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายใดๆ นอกจากจุดทศนิยม
4 ในแบบรายงานได้รวม (Sum) ตัวเลขในแต่ละหมวดไว้แล้ว
5 กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งข้อมูล

ประเภทท้องถิ่น อบต.

ช่ือท้องถิ่น ควนปริง

อ าเภอ เมืองตรัง

จังหวัด ตรัง

พืน้ที่  (ตร.กม.) 15.00                

จ านวนประชากร (ณ 30 ก.ย.56) 7,754.00            

ขนาด (ใหญ่ , กลาง , เล็ก) กลาง

ประเภท ล าดับที่ รายละเอียด จ านวนเงนิ
1.หมวดภาษีอากร 1 ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 1,267,824.58       
  (1.1) ภาษีจัดเก็บเอง 2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 19,465.59            

3 ภาษีป้าย 58,523.00            
4 อากรการฆา่สตัว์
5 อากรรังนกอีแอ่น 62,945.87            
6 ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสบู
7 ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน า้มนั
8 คา่ธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้ เข้าพกัโรงแรม

รวมภาษีที่จัดเก็บเอง 1,408,759.04       
(1.2) ภาษีที่รัฐบาล 9 ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลือ่น
จัดสรรให้ 10 ภาษีมลูคา่เพ่ิมทีจ่ดัเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%(อบจ)

11 ภาษีมลูคา่เพ่ิมตามกฎหมายท้องถ่ิน (1 ใน 9) 2,986,576.01       
12 ภาษีมลูคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 4,770,169.82       
13 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 91,687.50            
14 ภาษีสรุา 1,302,953.36       
15 ภาษีสรรพสามิต 2,849,282.86       
16 ภาษีการพนนั
17 ภาษียาสบู
18 อากรประมง
19 คา่ภาคหลวงไม้
20 คา่ภาคหลวงแร่ 44,642.47            
21 คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 117,261.03          
22 รายได้จากกฎหมายอทุยานแหง่ชาติ
23 คา่ธรรมเนียมน า้บาดาล 3,042.00              

24 คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 2,166,114.00       
25 คา่ธรรมเนียมสนามบิน 
26 ภาษีจดัสรรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมรายได้จากภาษีจัดสรร 14,331,729.05     
2.หมวดค่าธรรมเนียม 27 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการฆา่สตัว์และจ าหน่ายเนือ้สตัว์
ใบอนุญาตและค่าปรับ 28 คา่ธรรมเนียมประทบัตรารับรองให้จ าหน่ายเนือ้สตัว์

29 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการขายสรุา
30 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการพนนั 1,998.00              
31 คา่ธรรมเนียมจอดรถจกัรยานยนต์และรถยนต์
32 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร 18,311.00            
33 คา่ธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 240,792.00          



ประเภท ล าดับที่ รายละเอียด จ านวนเงนิ
34 คา่ธรรมเนียมเก็บ ขน อจุจาระหรือสิง่ปฏิกลู
35 คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายหรือสะสมอาหาร
36 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการตัง้สสุานและฌาปนสถาน
37 คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา
38 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร์
39 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชน
40 คา่ธรรมเนียมการฉีดวคัซีน / ใบรับรองการฉีดวคัซีน
41 คา่ธรรมเนียมเคร่ืองหมายประจ าตวัสตัว์
42 คา่ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีด่ินมาตรา 9
43 คา่ธรรมเนียมการขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ มีสิทธิท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
44 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต เป็นผู้ มีสิทธิท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
45 คา่ธรรมเนียมค าขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ควบคมุ
46 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นผู้ควบคมุ
47 คา่ธรรมเนียมค าขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ รับจ้างให้บริการ
48 คา่ธรรมเนียมเป็นผู้ รับจ้างให้บริการ
49 คา่ธรรมเนียมการแพทย์
50 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจดัระเบียบจอดยานยนต์
51 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,600.00              
52 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
53 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาด
54 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
55 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบตัรประจ าตวัประชาชน
56 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสขุ
57 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษสนุขับ้า
58 คา่ปรับการผิดสญัญา            191,857.00
59 คา่ใบอนญุาตรับท าการเก็บขนสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย
60 คา่ใบอนญุาตรับท าการก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย
61 คา่ใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
62 คา่ใบอนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายหรือสะสมอาหาร
63 คา่ใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย
64 คา่ใบอนญุาตให้ตัง้ตลาดเอกชน
65 คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร               1,000.00
66 คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง
67 คา่ตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน า้ไทย
68 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและคา่ปรับอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น              26,110.00

รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ 481,668.00          
3. รายได้จากทรัพย์สิน 69 คา่เช่าทีด่ิน

70 คา่เช่าหรือคา่บริการสถานที่
71 รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน
72 รายได้จากการโอนกิจการสาธารณปูโภค หรือการพาณิชย์
73 เงินปันผลจากโรงพิมพ์สว่นท้องถ่ิน
74 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น            191,197.82

รวมรายได้จากทรัพย์สิน 191,197.82          
4.หมวดรายได้จาก 75 เงินช่วยเหลือจากการประปา
  สาธารณูปโภคและ 76 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานบุาล
  การพาณิชย์ 77 เงินช่วยเหลือท้องถ่ินจากการโอนกิจการสาธารณปูโภคและการพาณิชย์

78 เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม
79 เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณปูโภคหรือการพาณิชย์
80 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น            339,162.00

รวมรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 339,162.00          



ประเภท ล าดับที่ รายละเอียด จ านวนเงนิ
5.หมวดรายได้- 81 คา่จ าหน่ายเวชภณัฑ์
เบด็เตล็ด 82 คา่ขายเศษของ

83 เงินทีมี่ผู้อทุิศให้
84 คา่ขายแบบแปลน              87,000.00
85 คา่เขียนแบบแปลน
86 คา่จ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง
87 คา่รับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                  117.00
88 คา่สมคัรสมาชิกห้องสมดุ
89 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น               2,500.00

รวมรายได้เบด็เตล็ด 89,617.00            

90
เงินอดุหนนุทัว่ไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน        

(รวมเงินเพ่ิมคา่ครองชีพ)

        7,066,338.00

91
เงินอดุหนนุทัว่ไปตามภารกิจที ่อปท.ได้รับการถ่ายโอนและการสง่เสริมการ

จดัการศกึษา (8รายการ)
92 เงินอดุหนนุทัว่ไปอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวมเงนิอุดหนุนทั่วไป 7,066,338.00       
7.รายรับจาก 93 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจด้านการศกึษา 409,910.88          
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 94 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 7,989,900.00       

95 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
96 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย
97 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจการเคหะแหง่ชาติ
98 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสขุ
99 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง

100 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 
รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,399,810.88       

8.รายรับอ่ืน 101 เงินกู้จากสถาบนัการเงิน
102 เงินกู้จาก กสอ.
103 เงินกู้จาก กสท.
104 เงินกู้จาก กบท.
105 เงินกู้จากกองทนุสิง่แวดล้อม
106 เงินกู้ อ่ืน ๆ

รวมเงนิกู้ -                       
107 เงินทีจ่่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม)
108 อ่ืน ๆ 735.00                 

รวมรายรับอ่ืน 735.00                 
 รวมรายได้ 5 หมวด (1-5) 16,842,132.91     

รวมรายรับทัง้สิน้ 32,309,016.79     

เงนิกู้คงเหลือ 109 ยอดเงนิกู้คงเหลือทัง้หมด ณ วันสิน้เดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2556

บญัชีเงนิสะสม 110 ยอดเงนิสะสม ณ วันสิน้เดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2556 4,351,840.39      
111 ยอดเงนิทุนส ารองสะสม ณ วันสิน้เดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2556 8,154,855.45      

6.รายรับจากเงนิ
อุดหนุนทั่วไป



โปรดระบุ

อบจ.

เทศบาล

อบต.

เมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร






