
 

 

 

แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. การค านวณเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. /หักเงินส่งสมทบ ก.บ.ท.  

           1.1 การค านวณเงินส่งสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค านวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
หรือเงินอุดหนุน มารวมค านวณ เหลือเท่าใด ให้ค านวณตามอัตราตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและเมืองพัทยา ในอัตราร้อยละสาม และองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราร้อยละสอง การค านวณส่งเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามเีศษของบาทให้ปัดทิ้ง (เศษสตางค)์  
                                   1.2 การหักเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จบ านาญ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หักจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือส่งสมทบ ก.บ.ท. รายจ่ายงบกลาง 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณ     
รายการหักได้เฉพาะที่จ่ายจากเงินสมทบ ก.บ.ท. เท่านั้น ตามประเภทต าแหน่ง ดังนี้ 
 

 

รายการทีน่ าไปหกั 
จากเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. 

จะต้องมีหลกัฐานรายละเอียด 
พร้อมทั้งค าส่ังจ่าย 

 

ขรก.ส่วนท้องถิ่น/ผูร้บับ านาญ แยกตามประเภทต าแหน่ง 
(กรณหีักได้ / X กรณหีักไม่ได้) 

 
ต าแหน่งอืน่ 

2./ 
ขรก.ถ่ายโอน 

5./ 
คร ู

5./ 
ครูถ่ายโอน/ครผููดู้แลเด็ก 

1. เงินบ าเหน็จปกติ   X X 
2. เงินบ านาญปกติ   X X 
3. เงินบ านาญพิเศษ   X X 
4. เงินเพิ่มจากเงินบ านาญ      X 3./  X 
5. เงิน ช.ค.บ.     X 1./              X 4./ X X 
6. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ   X X 
7. เงินบ าเหน็จตกทอด   X X 
8. เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของ 
    - เงินบ านาญ 
    - เงินเพิ่มจากเงินบ านาญ 
    - เงิน ช.ค.บ. 

 
 
 

    X 1./ 

 
 

    X 3./ 
    X 4./ 

 
X 
 
X 

 
X 
X 
X 

9. เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า          X 6./, 7.             X 8./ X X 
 

หมายเหตุ :-  1./ เงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน ช.ค.บ. จ่ายจากงบประมาณของ อปท. งบกลาง 
                      ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) (ยกเว้น เงิน ช.ค.บ. ต าแหน่งครูบ านาญทุกประเภท  
                      ให้จ่ายจากเงนิอุดหนุน) 
 2./ ข้าราชการบ านาญถ่ายโอน (ทุกต าแหน่ง) หักได้เฉพาะส่วนที่ทอ้งถิ่นรับภาระจ่ายจากเงินสมทบ ก.บ.ท. 
              3./ ข้าราชการบ านาญถ่ายโอน (ทุกต าแหน่ง) ไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบ านาญ 
              4./ กรณีเงิน ช.ค.บ. ของข้าราชการบ านาญถ่ายโอน (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน 
 5./  กรณีครู/ครูถ่ายโอน/ครูผู้ดูแลเด็กทุกรายการให้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการจัดการศึกษา 
                   ภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ) ยกเว้น เงินเพ่ิมจากเงินบ านาญให้หักจากเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. 
  

6./ กรณ.ี.. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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6./ กรณลีูกจ้างประจ าต าแหน่งภารโรงโรงเรียน ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน 
7./ กรณีลูกจ้างประจ าต าแหน่งอ่ืน ให้จ่ายจากงบประมาณของ อปท. รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินบ าเหน็จ

ลูกจ้างประจ า 
8./ กรณีลูกจ้างประจ าถ่ายโอน ซึ่งแบ่งสัดส่วนการจ่ายโดยจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2. การขอโอนเงินสมทบ ก.บ.ท.  
  2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จบ านาญ
ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจ านวนเงินที่หักไว้จ่ายตามข้อ 1.2 ไม่เพียงพอ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอโอนเงินจากส านักงาน ก.บ.ท. โดยท าหนังสือรายงานผ่านจังหวัดภายในเดือนธันวาคม  
ของปีงบประมาณพร้อมจัดส่งหลักฐานการขอโอนเงิน ดังนี้ 

  2.1.1 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญส าหรับผู้รับบ านาญรายเก่า  
    2.1.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญส าหรับผู้รับบ าเหน็จบ านาญรายใหม่ 

(ท่ีสั่งจ่ายภายในปีงบประมาณ) พร้อมค าสั่งจ่าย  
  2.1.3 ส าเนาประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบเฉพาะการแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา 
        2.1.4 ให้ อปท. แจ้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่ต้องการโอนเงินดังกล่าว พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากทีร่ับรองส าเนาถูกต้อง ส่งให้ส านักงาน ก.บ.ท. ด้วย 
  2.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่า อปท. น าส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณปัจจุบัน 

และปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว หรือมีเงินเหลือจ่ายที่ยังมิได้ส่งคืน ส านักงาน ก.บ.ท. จะหักเงินดังกล่าวไว้    
ทุกประเภท แล้วจึงโอนเงินในส่วนที่ไม่พอจ่ายให้ อปท. 

  2.3 กรณี อปท. ขอโอนเงิน ส านักงาน ก.บ.ท. จะไม่จ่ายเงินงวดเดียวทั้งจ านวน โดยจะจ่าย
ในส่วนที่ไม่พอจ่ายในงวดแรก ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้ 

  2.3.1 กรณีขอโอนเงินบ าเหน็จด ารงชีพ/บ าเหน็จปกติ/บ าเหน็จตกทอด                             
และเงินช่วยพิเศษ (ที่จ่ายครั้งเดียว) ส านักงาน ก.บ.ท. จะโอนเงินให้งวดเดียว  

  2.3.2 กรณีขอโอนเงินบ านาญปกติและเงินเพ่ิมจากบ านาญปกติร้อยละ 25     
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน ส านักงาน ก.บ.ท. จะโอนเงินให้ในส่วนที่ไม่พอจ่ายในงวดแรก ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่าย  
เป็นรายเดือน 

   2.4 กรณีที่ อปท. มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอโอนเงิน 
ก.บ.ท. ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ อปท. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญฯ จากเงินส่งสมทบ 
ก.บ.ท. ที่ได้ตั้งจ่ายไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ืออ านวยความสะดวก    
และรวดเร็วในการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ และหากงบประมาณที่ตั้งส่งสมทบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีไม่เพียงพอหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่ ให้ อปท. รายงานจังหวัดเพ่ือขอโอนจากส านักงาน ก.บ.ท. ต่อไป  

 2.5 กรณีที่  อปท. ใดมีรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ได้ ส่งเงิน    
สมทบ ก.บ.ท. แล้ว ให้ อปท. รายงานจังหวัดเพ่ือขอโอนเงิน ก.บ.ท. ให้แก่ อปท. เพ่ือจ่ายผู้มีสิทธิต่อไป  

 

3. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และการส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย  
     3.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน กรณี  อปท. มีภาระค่าใช้จ่ ายบ าเหน็จบ านาญ              

และได้หักเงินสมทบ ก.บ.ท. ไว้จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญทั้งปี หรือขอโอนเงินเพ่ือจ่ายบ าเหน็จบ านาญ ให้ อปท. 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ ว่าได้เบิกจ่ายครบถ้วนหรือไม่ โดยให้รายงานตามแบบรายงานที่ก าหนด        
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป (แบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)       

 
/3.2 การส่งคืน… 
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      3.2 การส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย กรณีที่ อปท. ได้หักเงินสมทบ ก.บ.ท. ไว้จ่ายเป็นเงิน
บ าเหน็จบ านาญทั้งปี หรือขอโอนเงินเพ่ือจ่ายบ าเหน็จบ านาญ แล้วปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่าย กรณีต่อไปนี้ 

  3.2.1 กรณีท่ีในระหว่างปีผู้รับบ านาญขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบ านาญ     
     3.2.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งจ่าย ให้ส่งหลักฐานค าสั่งจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง

แนบมาด้วยทุกครั้ง                                    
       3.2.3 กรณีมีผู้รับบ านาญรายใดถึงแก่ความตาย ท าให้มีภาระในการจ่ายบ านาญน้อยลง            
เมื่อสิ้นปีหากมีเงินเหลือจ่ายเป็นจ านวนเท่าใด อปท. จะต้องน าส่งส านักงาน ก.บ.ท. แล้วรายงานจังหวัดทราบด้วย    
และกรณีที่ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตายแล้วจะต้องส่งคืนบ านาญเหลือจ่าย ให้ส่งหลักฐานใบมรณบัตรพร้อมทั้ง
ทะเบียนผู้รับบ านาญดังกล่าว แนบมาด้วยทุกครั้ง 

 

      4. การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. กรณีค้างส่ง ส่งขาด/ส่งเกิน 
     4.1  กรณีที่  อปท. ตั้ งงบประมาณเพ่ือส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 ไม่ครบถ้วน ให้ อปท. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
หรือเหลือจ่ายไปเพ่ิมในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ “เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ   
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เพ่ือน าส่งเงินสมทบให้ครบถ้วน 
   4.2 กรณีที่ อปท. ค้างส่งเงินสมทบและหรือส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณ   
ที่ผ่านมา ให้ อปท. ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ หรือเหลือจ่ายไปเพ่ิมในงบรายจ่ายอ่ืน รายการ“เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ       
ส่วนท้องถิ่น” แล้วน าส่งมาพร้อมกับเงินสมทบที่จะต้องส่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้น าส่งภายใน   
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณ     
    4.3 กรณีมีการส่งเงินสมทบขาด/เกิน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
      4.3.1 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาด/เกิน ส าหรับปีงบประมาณปัจจุบัน         
ไม่ถึง 1 บาท (ตั้งแต่ 0.01 บาท ถึง 0.99 บาท) ให้ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง 
     4.3.2 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. เกินไม่ถึง 100 บาท (ตั้งแต่ 1.00 บาท 
ถึง 99.99 บาท) ส าหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ อปท. น าไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งสมทบ ตามงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป 
     4.3.3 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาดไม่ถึง 100 บาท (ตั้งแต่ 1.00 บาท 
ถึง 99.99 บาท) ส าหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ อปท. ส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดมาพร้อมกับเงินที่ต้องส่งสมทบ 
ตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป 
                                   4.3.4 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาด ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ให้ อปท. 
น าส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ 
     4.3.5 กรณีที่ อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ของปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 เกินไม่ถึง 100 บาท และยังไม่น าเงินส่งเกินดังกล่าวไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งเงินสมทบ ตามงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมหรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ส านักงาน ก.บ.ท. จะด าเนินการปรับปรุงบัญชีเงินสมทบ
ที่ส่งเกิน โดยจะน าเข้าเป็นเงินสมทบ ก.บ.ท. เพ่ือมิให้เป็นภาระทางบัญชีต่อไป 
    4.4 การขอรับเงินที่ส่งเกินให้ อปท. แจ้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ที่ต้องการโอนเงินดังกล่าว พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่รับรองส าเนาถูกต้อง ส่งให้ส านักงาน 
ก.บ.ท. ด้วย                                                                                                             

                                                                                                  /5. การส่งเงิน… 
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  5. การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล                                
    กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนวันที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ 
ก.บ.ท. ให้ค านวณในอัตราร้อยละสอง             
   หากเมื่อใดมีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะอีก ซึ่งเทศบัญญัติฯ ที่ประกาศใช้นั้นมีประมาณการรายรับรายการใดสูงกว่า
ข้อบัญญัติฯ เดิมตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. เพ่ิมเติม โดยค านวณในอัตราร้อยละสาม เฉพาะประมาณ
การรายรับส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น (ยกเว้น ประมาณการรายรับรายการพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุน) 

      6. วิธีการน าส่งเงิน  
     6.1 การน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเป็น

เช็คหรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยให้ อปท. ระบุรหัสหน่วยงาน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดลงในใบแจ้งการช าระเงินให้ถูกต้อง แล้วน าเช็คหรือดราฟต์พร้อมกับ
ใบแจ้งการช าระเงิน ส่งผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ โดยแยก           
ใบแจ้งการช าระเงินตามประเภท อปท. ดังนี้ 

          6.1.1 ใบแจ้งการช าระเงิน Company code 9881 ใช้ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
          6.1.2 ใบแจ้งการช าระเงิน Company code 9882 ใช้ส าหรับเทศบาลและเมืองพัทยา 

                                   6.1.3 ใบแจ้งการช าระเงิน Company code 9883 ใช้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2 เมื่อ อปท. น าส่งเช็คหรือดราฟต์ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้รายงานส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่น าส่งเงิน พร้อมกับ
หนังสือรายงานการน าส่งเงิน และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

     6.2.1 ส าเนาใบแจ้งการช าระเงินตามข้อ 6.1 และส าเนาใบรับช าระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้พร้อมรับรองส าเนา ตามแบบที่ก าหนด  

     6.2.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ านาญรายเก่า  
     6.2.3 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ าเหน็จบ านาญรายใหม่  

(ที่สั่งจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) พร้อมค าสั่งจ่าย  
 6.3 อปท. สามารถเข ้าไปดาวน ์โหลดข ้อม ูล  รหัสของหน่วยงาน แบบฟอร์ม          

ตามข้อ 6.1.1 – 6.2.3 และ QR CODE ส าหรับสแกนเพ่ือส่งเอกสาร ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่ เว็บไชต์      
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  www.dla.go.th ภายใต้หัวข้อหน่วยงานภายใน ส านักงานกองทุน   
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

7. ตัวอย่างการค านวณ การส่งเงินสมทบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบเฉพาะการ 
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7.1 การค านวณการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ตัวอย่าง 
       รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของ................................................................. 

           อ าเภอ.................... จังหวัด............................. 
 

 ประมาณการ 
ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร    
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,670,000.00      106.59%              1,780,000.00 
   ภาษีป้าย     200,000.00  0.00% 200,000.00 
   อากรการฆ่าสัตว ์      1,000.00  0.00% 1,000.00 
   อากรรังนกอีแอ่น  2,900,000.00  -65.52% 1,000,000.00 

 รวมหมวดภาษีอากร 4,771,000.00  2,981,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    
   ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,000.00 0.00% 2,000.00 
   ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคมุอาคารฯ 6,500.00 0.00% 6,500.00 
   ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ 3,500.00 0.00% 3,500.00 
   ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 5,000.00 -60.00% 2,000.00 
   ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 2,500.00 -60.00% 1,000.00 
   ค่าปรับการผิดสญัญา 50,000.00 -40.00% 30,000.00 
   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 
   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12,000.00 0.00% 12,000.00 

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร   
   หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 

6,000.00 0.00% 6,000.00 

   ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคมุอาคาร 2,500.00 0.00% 2,500.00 
   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,500.00 -20.00% 2,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 92,500.00  67,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
   ดอกเบี้ย 100,000.00 0.00% 100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00  100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
   ค่าขายแบบแปลน 60,000.00 0.00% 60,000.00 
   รายไดจ้ากเงินที่มีผู้อุทิศให ้ 50,000.00 0.00% 50,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,000.00  110,000.00 
หมวดรายได้จากทุน    
   ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 5,000.00 -100.00% 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000.00  0.00 
                                 
 

/ประมาณการ... 
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 ประมาณการ 
ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีจัดสรร    
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 350,000.00 54.29% 540,000.00 
   ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,813,500.00 0.00% 7,813,500.00 
   ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,800,000.00 0.00% 1,800,000.00 
   ภาษีธุรกจิเฉพาะ 80,000.00 0.00% 80,000.00 
   ภาษสีุรา 650,000.00 0.00% 650,000.00 
   ภาษสีรรพสามติ 1,200,000.00  1,415,000.00 
   ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
   ว่าด้วยป่าไม ้

3,000.00 166.67% 8,000.00 

   ค่าภาคหลวงแร ่ 25,000.00 40.00% 35,000.00 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000.00 0.00% 50,000.00 
   ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม           
   ตามประมวลกฎหมายทีด่ิน 

950,000.00 0.00% 950,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,921,500.00  13,341,500.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
   เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ    
   หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

10,000,000.00  12,000,000.00 

 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

10,000,000.00 
 

  

12,000,000.00 
 

 รวมทุกหมวด 
 

 

28,000,000.00   

28,600,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/7.2 การค านวณ... 

 

วิธีค านวณเงินสมทบกองทุน 
 

 ค าอธิบาย 
 1. น ายอดประมาณการรายรับที่ถกูต้องแล้วทุกหมวดรายรับ เป็นตัวตั้ง 
 2. หักด้วยยอดประมาณการรายรับหมวดรายไดเ้บด็เตล็ด เฉพาะรายการเงินทีม่ีผู้อุทิศให้ และรายรับหมวดเงินอุดหนุน             
             ทั้งจ านวน 
 3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู้ ปรากฏอยู่ในประมาณการรายรับต้องน ารายการดังกล่าวมาหักออกด้วย 
 4. คงเหลือจ านวนเท่าใด น ามาค านวณตามอตัราของ อปท. แต่ละประเภท 
 

 ประมาณการรายรับท่ีน ามาค านวณเงินสมทบ 
         ประมาณการรายรับ                                       28,600,000.00   บาท 
         หัก   เงินอุดหนุน                          12,000,000.00    
                เงินท่ีมีผู้อุทิศให้                            50,000.00     12,050,000.00   บาท 
         คงเหลือเงินส าหรับค านวณส่งสมทบ                                16,550,000.00   บาท 
 

 วิธีค านวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องน าส่ง ของ อปท. แต่ละประเภท    

- อบจ. อัตราร้อยละ 3 16,550,000.00 × 3% = 496,500.00 บาท 
- เทศบาล/เมืองพัทยา อัตราร้อยละ 3 16,550,000.00 × 3% = 496,500.00 บาท 
- อบต. อัตราร้อยละ 2 16,550,000.00 × 2% = 331,000.00 บาท 
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    7.2 การค านวณ การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
     

       ตัวอย่าง 
      รายงานประมาณการรายรับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ.............................................................. 
     อ าเภอ.................. จังหวัด............................ 

 

 ยอดประมาณ 
การเดิม 2565 

รับจริง 
ระหว่างปี 

รับจริงเกิน 
ประมาณการ 

 

ยอดประมาณการ 

หมวดภาษีอากร     
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,780,000.00 1,890,000.00 110,000.00 55,000.00 
   ภาษีป้าย 200,000.00        250,000.00  50,000.00 50,000.00 
   อากรการฆ่าสัตว์ 1,000.00            1,500.00  500.00 - 
   อากรรังนกอีแอ่น 1,000,000.00    1,800,000.00 800,000.00 800,000.00 

 รวมหมวดภาษอีากร 2,981,000.00   3,941,500.00 960,500.00 905,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต     
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,000.00            3,000.00  1,000.00 1,000.00 
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารฯ 6,500.00            8,000.00  1,500.00 - 
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,500.00            4,500.00  1,000.00 - 
   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000.00            2,500.00  500.00 - 
   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00            1,500.00  500.00 - 
   ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00          40,000.00  1,0000.00 - 
   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 
   ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12,000.00 13,000.00 1,000.00 - 

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  
   หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 

6,000.00            6,500.00  500.00 - 

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,500.00            4,500.00  2,000.00 - 
   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,000.00            3,000.00  1,000.00 - 

 

รวมหมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนญุาต  67,500.00 86,500.00 19,000.00 1,000.00 
หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ     
   ดอกเบี้ย 100,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 100,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 

 
                                                
 
 
 
 

  /ยอดประมาณการ... 
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 ยอดประมาณ 
การเดิม 2564 

รับจริง 
ระหว่างปี 

รับจริงเกิน 
ประมาณการ 

 

ยอดประมาณการ 

หมวดรายได้เบด็เตลด็     
   ค่าขายแบบแปลน 60,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 
   รายได้จากเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 50,000.00 51,000.00 1,000.00 1,000.00 

                        รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 110,000.00 131,000.00 21,000.00 21,000.00 
หมวดรายได้จากทนุ     
   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 500.00 500.00 - 

                        รวมหมวดรายได้จากทนุ 0.00 500.00 500.00 - 
หมวดภาษีจดัสรร     
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 540,000.00 600,000.00 60,000.00 60,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,813,500.00 8,703,500.00 890,000.00 890,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,800,000.00 1,900,000.00 100,000.00 100,000.00 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,000.00 85,000.00 5,000.00 - 
   ภาษีสุรา 650,000.00 750,000.00 100,000.00 100,000.00 
   ภาษีสรรพสามิต 1,415,000.00 1,500,000.00 85,000.00 85,000.00 
   ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย                
   ว่าด้วยป่าไม้ 

8,000.00 9,000.00 1000.00 - 

   ค่าภาคหลวงแร่ 35,000.00 80,000.00 45,000.00 45,000.00 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000.00 65,000.00 15,000.00 6,000.00 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                 
   ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

950,000.00 980,000.00 30,000.00 30,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 13,341,500.00 14,672,500.00 1,331,000.00 1,316,000.00 
หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป     
   เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ  
   หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

12,000,000.00 13,406,000.00 1,406,000.00 1,207,000.00 

 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 
 

12,000,000.00 
 

13,406,000.00 
 

1,406,000.00 
 

1,207,000.00 
 

 

 รวมทุกหมวด 
 

28,600,000.00 
 

 

32,388,000.00 
 

3,788,000.00 
 

3,500,000.00 

 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 

 

วิธีค านวณเงินสมทบกองทุน 
    ค าอธิบาย 
     1. น ายอดประมาณการรายรบัท่ีจัดท างบประมาณฉบับเพิ่มเตมิที่ถูกต้องแล้ว เป็นตัวตั้ง    
     2. หักด้วยยอดประมาณการรายรับหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เฉพาะรายการเงินที่มีผู้อุทิศให้ และรายรับหมวดเงินอุดหนุน 
         ทั้งจ านวน 
     3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู้ ปรากฏอยู่ในประมาณการรายรับต้องน ารายการดังกล่าว มาหักออก 
     4. คงเหลือจ านวนเท่าใด น ามาค านวณตามอัตราของ อปท. แต่ละประเภท 
    ประมาณการรายรับท่ีน ามาค านวณเงินสมทบ 
         น ามาค านวณเฉพาะจ านวนที่จัดท างบประมาณเพิม่เตมิ              3,500,000.00   บาท 
         หัก  เงินอุดหนุน                                   1,207,000.00                            
               เงินที่มผีู้อุทิศให้                                     1,000.00    1,208,000.00   บาท 
         คงเหลือเงินส าหรับค านวณส่งสมทบ                               2,292,000.00   บาท  
    วิธีค านวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องน าส่ง ของ อปท. แต่ละประเภท 

- อบจ. อัตราร้อยละ 3 2,292,000.00 × 3% = 68,760.00 บาท 
- เทศบาล/เมืองพัทยา อัตราร้อยละ 3 2,292,000.00 × 3% = 68,760.00 บาท 
- อบต. อัตราร้อยละ 2 2,292,000.00 × 2% = 45,840.00 บาท 

 
        - อบจ.         อัตราร้อยละ 3   2,292,000.00 × 3%   =  68,760.00   บาท 
        - เทศบาล     อัตราร้อยละ 3       2,292,000.00 × 3%   =  68,760.00   บาท 

/7.3 การค านวณ... 
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          7.3 การค านวณ การส่งเงินสมทบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
งบเฉพาะการ 
    

 

ตัวอย่าง  
      ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ.......................................................... 
อ าเภอ....................จังหวัด....................... 

 
 

 รับจริงป ี
 2563 

ประมาณการป ี
2564 

ประมาณการป ี
2565 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์    

1. ค่า 1. จ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 1,076,630.00 1,260,000.00  1,800,000.00 

2. ค่าธรรมเนียมต่อท่อน้ าประปา 3,900.00 20,000.00 15,000.00 

3. ค่าธรรมเนียมค่าปรับประปา - 5,000.00 5,000.00 

4. ดอกเบี้ย 5,317.24 15,600.00 10,000.00 

5. เงินสนับสนนุจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 100,000.00 150,000.00 200,000.00 

รวม 1,185,847.24 1,450,600.00 2,030,000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      รายงานประมาณการรายรับ 
 
 
 
 
 

 

 
วิธีค านวณเงินสมทบกองทุน 

 

 ค าอธิบาย 
 1. น ายอดประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปาที่ถูกต้องแล้ว เป็นตัวตั้ง    
 2. หักด้วยเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจา่ยทั่วไป  
 3. คงเหลือจ านวนเท่าใด น ามาค านวณตามอตัราของ อปท. แต่ละประเภท 
 

 ประมาณการรายรับท่ีน ามาค านวณเงินสมทบ 
         ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปาประจ าปี        2,030,000.00   บาท 
         หัก เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                           200,000.00   บาท 
         คงเหลือเงินส าหรับค านวณส่งสมทบ                                1,830,000.00   บาท 
 

 วิธีค านวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องน าส่ง ของ อปท. แต่ละประเภท 
- อบจ. อัตราร้อยละ 3 1,830,000.00 × 3% = 54,900.00 บาท 
- เทศบาล/เมืองพัทยา อัตราร้อยละ 3 1,830,000.00 × 3% = 54,900.00 บาท 
- อบต. อัตราร้อยละ 2 1,830,000.00 × 2% = 36,600.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


