สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การคานวณเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. /หักเงินส่งสมทบ ก.บ.ท.
1.1 การค านวณเงิ น ส่ งสมทบกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คานวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ต้องนารายรับประเภทพัน ธบัตร เงินกู้ เงิน ที่มีผู้อุทิศ ให้
หรือเงินอุดหนุน มารวมคานวณ เหลือเท่าใด ให้คานวณตามอัตราตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลและเมืองพัทยา ในอัตราร้อยละสาม และองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราร้อยละสอง การคานวณส่งเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง (เศษสตางค์)
1.2 การหักเงิน ส่งสมทบ ก.บ.ท. กรณี มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็น ค่าบาเหน็จบ านาญ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หักจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อส่งสมทบ ก.บ.ท. รายจ่ายงบกลาง
ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผู กพั น รายการเงินสมทบกองทุ นบ าเหน็ จบ านาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น โดยค านวณ
รายการหักได้เฉพาะที่จ่ายจากเงินสมทบ ก.บ.ท. เท่านั้น ตามประเภทตาแหน่ง ดังนี้
รายการทีน่ าไปหัก
จากเงินส่งสมทบ ก.บ.ท.
จะต้องมีหลักฐานรายละเอียด
พร้อมทั้งคาสั่งจ่าย
1. เงินบาเหน็จปกติ
2. เงินบานาญปกติ
3. เงินบานาญพิเศษ
4. เงินเพิ่มจากเงินบานาญ
5. เงิน ช.ค.บ.
6. เงินบาเหน็จดารงชีพ
7. เงินบาเหน็จตกทอด
8. เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของ
- เงินบานาญ
- เงินเพิ่มจากเงินบานาญ
- เงิน ช.ค.บ.
9. เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

ขรก.ส่วนท้องถิ่น/ผูร้ บั บานาญ แยกตามประเภทตาแหน่ง
(กรณีหักได้ / X กรณีหักไม่ได้)
2./
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หมายเหตุ :- 1./ เงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน ช.ค.บ. จ่ายจากงบประมาณของ อปท. งบกลาง
ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) (ยกเว้น เงิน ช.ค.บ. ตาแหน่งครูบานาญทุกประเภท
ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน)
2./ ข้าราชการบานาญถ่ายโอน (ทุกตาแหน่ง) หักได้เฉพาะส่วนที่ทอ้ งถิ่นรับภาระจ่ายจากเงินสมทบ ก.บ.ท.
3./ ข้าราชการบานาญถ่ายโอน (ทุกตาแหน่ง) ไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ
4./ กรณีเงิน ช.ค.บ. ของข้าราชการบานาญถ่ายโอน (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน
5./ กรณีครู/ครูถ่ายโอน/ครูผู้ดูแลเด็กทุกรายการให้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ) ยกเว้น เงินเพิ่มจากเงินบานาญให้หักจากเงินส่งสมทบ ก.บ.ท.

6./ กรณี...

-26./ กรณีลูกจ้างประจาตาแหน่งภารโรงโรงเรียน ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน
7./ กรณีลูกจ้างประจาตาแหน่งอื่น ให้จ่ายจากงบประมาณของ อปท. รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินบาเหน็จ
ลูกจ้างประจา
8./ กรณีลูกจ้างประจาถ่ายโอน ซึ่งแบ่งสัดส่วนการจ่ายโดยจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การขอโอนเงินสมทบ ก.บ.ท.
2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบาเหน็จบานาญ
ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจานวนเงินที่หักไว้จ่ายตามข้อ 1.2 ไม่เพียงพอ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอโอนเงินจากสานักงาน ก.บ.ท. โดยทาหนังสือรายงานผ่านจังหวัดภายในเดือนธันวาคม
ของปีงบประมาณพร้อมจัดส่งหลักฐานการขอโอนเงิน ดังนี้
2.1.1 แบบแสดงรายการหักจ่ายบาเหน็จบานาญสาหรับผู้รับบานาญรายเก่า
2.1.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบาเหน็จบานาญสาหรับผู้รับบาเหน็จบานาญรายใหม่
(ที่สั่งจ่ายภายในปีงบประมาณ) พร้อมคาสั่งจ่าย
2.1.3 สาเนาประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบเฉพาะการแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนา
2.1.4 ให้ อปท. แจ้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่ต้องการโอนเงินดังกล่าว พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากทีร่ ับรองสาเนาถูกต้อง ส่งให้สานักงาน ก.บ.ท. ด้วย
2.2 กรณีที่ตรวจสอบพบว่า อปท. นาส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณปัจจุบัน
และปี งบประมาณที่ล่วงมาแล้ ว หรือมีเงินเหลือจ่ายที่ยังมิได้ ส่ งคืน ส านักงาน ก.บ.ท. จะหั กเงินดังกล่ าวไว้
ทุกประเภท แล้วจึงโอนเงินในส่วนที่ไม่พอจ่ายให้ อปท.
2.3 กรณี อปท. ขอโอนเงิน สานักงาน ก.บ.ท. จะไม่จ่ายเงินงวดเดียวทั้งจานวน โดยจะจ่าย
ในส่วนที่ไม่พอจ่ายในงวดแรก ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้
2.3.1 กรณีข อโอนเงิน บ าเหน็จ ด ารงชีพ /บ าเหน็จ ปกติ/ บ าเหน็จ ตกทอด
และเงินช่วยพิเศษ (ที่จ่ายครั้งเดี ยว) สานักงาน ก.บ.ท. จะโอนเงินให้งวดเดียว
2.3.2 กรณี ขอโอนเงิน บานาญปกติและเงิน เพิ่ม จากบ านาญปกติร้อ ยละ 25
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน สานักงาน ก.บ.ท. จะโอนเงินให้ในส่วนที่ไม่พอจ่ายในงวดแรก ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่าย
เป็นรายเดือน
2.4 กรณี ที่ อปท. มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอโอนเงิน
ก.บ.ท. ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ อปท. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญฯ จากเงินส่งสมทบ
ก.บ.ท. ที่ได้ตั้งจ่ายไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ออานวยความสะดวก
และรวดเร็วในการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ และหากงบประมาณที่ตั้งส่งสมทบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มีไม่เพียงพอหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่ ให้ อปท. รายงานจังหวัดเพื่อขอโอนจากสานักงาน ก.บ.ท. ต่อไป
2.5 กรณี ที่ อปท. ใดมี รายจ่ ายบ าเหน็ จบ านาญเกิ ดขึ้ นใหม่ ภายหลั งจากที่ ได้ ส่ ง เงิ น
สมทบ ก.บ.ท. แล้ว ให้ อปท. รายงานจังหวัดเพื่อขอโอนเงิน ก.บ.ท. ให้แก่ อปท. เพื่อจ่ายผู้มีสิทธิต่อไป
3. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และการส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย
3.1 การรายงานผลการเบิ กจ่ ายเงิ น กรณี อปท. มี ภาระค่ าใช้ จ่ ายบ าเหน็ จบ านาญ
และได้หั กเงินสมทบ ก.บ.ท. ไว้จ่ ายเป็ นเงินบ าเหน็จบ านาญทั้งปี หรือขอโอนเงินเพื่ อจ่ายบาเหน็จบ านาญ ให้ อปท.
ตรวจสอบการเบิ กจ่ ายเงินให้ ผู้ มี สิ ทธิ ว่ าได้ เบิ กจ่ ายครบถ้ วนหรื อไม่ โดยให้ รายงานตามแบบรายงานที่ ก าหนด
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป (แบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
/3.2 การส่งคืน…

-33.2 การส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย กรณีที่ อปท. ได้หักเงินสมทบ ก.บ.ท. ไว้จ่ายเป็นเงิน
บาเหน็จบานาญทั้งปี หรือขอโอนเงินเพื่อจ่ายบาเหน็จบานาญ แล้วปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่าย กรณีต่อไปนี้
3.2.1 กรณีที่ในระหว่างปีผู้รับบานาญขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
3.2.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคาสั่งจ่าย ให้ส่งหลักฐานคาสั่งจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
แนบมาด้วยทุกครั้ง
3.2.3 กรณีมีผู้รับบานาญรายใดถึงแก่ความตาย ทาให้มีภาระในการจ่ายบานาญน้อยลง
เมื่อสิ้นปี หากมีเงินเหลือจ่ายเป็นจานวนเท่าใด อปท. จะต้องนาส่งสานักงาน ก.บ.ท. แล้วรายงานจังหวัดทราบด้วย
และกรณีที่ผู้ รับบ านาญถึงแก่ความตายแล้ วจะต้องส่งคืนบานาญเหลือจ่าย ให้ ส่งหลักฐานใบมรณบัตรพร้อมทั้ง
ทะเบียนผู้รับบานาญดังกล่าว แนบมาด้วยทุกครั้ง
4. การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. กรณีค้างส่ง ส่งขาด/ส่งเกิน
4.1 กรณี ที่ อปท. ตั้ งงบประมาณเพื่ อ ส่ งเงิ น สมทบ ก.บ.ท. ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไม่ครบถ้วน ให้ อปท. โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้
หรือเหลือจ่ายไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ “เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เพื่อนาส่งเงินสมทบให้ครบถ้วน
4.2 กรณีที่ อปท. ค้างส่งเงินสมทบและหรือส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณ
ที่ ผ่ านมา ให้ อปท. ตั้ งงบประมาณ หรื อ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ ยั งไม่ มี ค วาม
จ าเป็ น ต้อ งใช้ หรื อเหลื อจ่ ายไปเพิ่ ม ในงบรายจ่ายอื่น รายการ“เงินสมทบกองทุนบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” แล้วนาส่งมาพร้อมกับเงินสมทบที่จะต้องส่งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้นาส่งภายใน
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
4.3 กรณีมกี ารส่งเงินสมทบขาด/เกิน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
4.3.1 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาด/เกิน สาหรับปีงบประมาณปัจจุบัน
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) สาหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ อปท. นาไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งสมทบ ตามงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไป
4.3.3 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาดไม่ถึง 100 บาท (ตั้งแต่ 1.00 บาท
ถึง 99.99 บาท) สาหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ อปท. ส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดมาพร้อมกับเงินที่ต้องส่งสมทบ
ตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไป
4.3.4 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาด ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ให้ อปท.
นาส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
4.3.5 กรณี ที่ อปท. ส่ งเงินสมทบ ก.บ.ท. ของปี งบประมาณก่ อนปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เกินไม่ถึง 100 บาท และยังไม่นาเงินส่งเกินดังกล่าวไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งเงินสมทบ ตามงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 สานักงาน ก.บ.ท. จะดาเนินการปรับปรุงบัญชีเงินสมทบ
ที่ส่งเกิน โดยจะนาเข้าเป็นเงินสมทบ ก.บ.ท. เพื่อมิให้เป็นภาระทางบัญชีต่อไป
4.4 การขอรับเงินที่ส่ งเกินให้ อปท. แจ้งชื่ อบัญชี และเลขที่บัญชี ของธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ที่ต้องการโอนเงินดั งกล่าว พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่รับรองส าเนาถูกต้อง ส่ งให้ สานักงาน
ก.บ.ท. ด้วย
/5. การส่งเงิน…

-45. การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนวันที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ
ก.บ.ท. ให้คานวณในอัตราร้อยละสอง
หากเมื่อใดมีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงฐานะอีก ซึ่ง เทศบัญญั ติฯ ที่ประกาศใช้นั้นมีประมาณการรายรับรายการใดสูงกว่า
ข้อบัญญัติฯ เดิมตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. เพิ่มเติม โดยคานวณในอัตราร้อยละสาม เฉพาะประมาณ
การรายรับ ส่วนที่เพิ่มสู งขึ้น (ยกเว้น ประมาณการรายรั บรายการพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุน)
6. วิธีการนาส่งเงิน
6.1 การนาส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเป็น
เช็คหรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยให้ อปท. ระบุรหัสหน่วยงาน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดลงในใบแจ้งการชาระเงินให้ถูกต้อง แล้วนาเช็คหรือดราฟต์พร้อมกับ
ใบแจ้ งการช าระเงิน ส่ งผ่ านธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) ภายในเดื อนธั นวาคมของปี งบประมาณ โดยแยก
ใบแจ้งการชาระเงินตามประเภท อปท. ดังนี้
6.1.1 ใบแจ้งการชาระเงิน Company code 9881 ใช้สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6.1.2 ใบแจ้งการชาระเงิน Company code 9882 ใช้สาหรับเทศบาลและเมืองพัทยา
6.1.3 ใบแจ้งการชาระเงิน Company code 9883 ใช้สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
6.2 เมื่อ อปท. นาส่งเช็คหรือดราฟต์ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอให้ รายงานสานักงานกองทุ น บ าเหน็ จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ น าส่งเงิน พร้อมกับ
หนังสือรายงานการนาส่งเงิน และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.2.1 ส าเนาใบแจ้ง การช าระเงิน ตามข้อ 6.1 และส าเนาใบรับ ช าระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้พร้อมรับรองสาเนา ตามแบบที่กาหนด
6.2.2 แบบแสดงรายการหั กจ่ายบาเหน็จบานาญผู้รับบานาญรายเก่า
6.2.3 แบบแสดงรายการหักจ่ายบาเหน็จบานาญผู้รับบาเหน็จบานาญรายใหม่
(ที่สั่งจ่ายภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565) พร้อมคาสั่งจ่าย
6.3 อปท. สามารถเข้า ไปดาวน์โ หลดข้อ มูล รหั ส ของหน่ ว ยงาน แบบฟอร์ ม
ตามข้ อ 6.1.1 – 6.2.3 และ QR CODE ส าหรับ สแกนเพื่ อ ส่ งเอกสาร ทางแอพพลิ เคชั่ น ไลน์ ที่ เว็ บ ไชต์
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น www.dla.go.th ภายใต้ หั วข้ อหน่ วยงานภายใน ส านั ก งานกองทุ น
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7. ตัวอย่างการค านวณ การส่งเงิน สมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบเฉพาะการ

/7.1 การคานวณ…

-57.1 การคานวณการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่าง
รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ.................................................................
อาเภอ.................... จังหวัด.............................
ปี 2564
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
อากรรังนกอีแอ่น
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารฯ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้จากเงินที่มีผู้อุทิศให้
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

106.59%
0.00%
0.00%
-65.52%

1,780,000.00
200,000.00
1,000.00
1,000,000.00
2,981,000.00

2,000.00
6,500.00
3,500.00
5,000.00
2,500.00
50,000.00
12,000.00

0.00%
0.00%
0.00%
-60.00%
-60.00%
-40.00%
0.00%

2,000.00
6,500.00
3,500.00
2,000.00
1,000.00
30,000.00
12,000.00

6,000.00

0.00%

6,000.00

2,500.00
2,500.00
92,500.00

0.00%
-20.00%

2,500.00
2,000.00
67,500.00

100,000.00
100,000.00

0.00%

100,000.00
100,000.00

60,000.00
50,000.00
110,000.00

0.00%
0.00%

60,000.00
50,000.00
110,000.00

5,000.00
5,000.00

-100.00%

0.00
0.00

1,670,000.00

200,000.00
1,000.00
2,900,000.00
4,771,000.00
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ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
350,000.00
ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
7,813,500.00
ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
80,000.00
ภาษีสุรา
650,000.00
ภาษีสรรพสามิต
1,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
3,000.00
ว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
950,000.00
ตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,921,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ 10,000,000.00
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

54.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ปี 2565

166.67%

540,000.00
7,813,500.00
1,800,000.00
80,000.00
650,000.00
1,415,000.00
8,000.00

40.00%
0.00%
0.00%

35,000.00
50,000.00
950,000.00
13,341,500.00
12,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

รวมทุกหมวด 28,000,000.00

28,600,000.00

วิธีคานวณเงินสมทบกองทุน
คาอธิบาย
1. นายอดประมาณการรายรับที่ถกู ต้องแล้วทุกหมวดรายรับ เป็นตัวตั้ง
2. หักด้วยยอดประมาณการรายรับหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เฉพาะรายการเงินทีม่ ีผู้อุทิศให้ และรายรับหมวดเงินอุดหนุน
ทั้งจานวน
3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู้ ปรากฏอยู่ในประมาณการรายรับต้องนารายการดังกล่าวมาหักออกด้วย
4. คงเหลือจานวนเท่าใด นามาคานวณตามอัตราของ อปท. แต่ละประเภท

ประมาณการรายรับที่นามาคานวณเงินสมทบ
ประมาณการรายรับ
28,600,000.00 บาท
หัก เงินอุดหนุน
12,000,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้
50,000.00 12,050,000.00 บาท
คงเหลือเงินสาหรับคานวณส่งสมทบ
16,550,000.00 บาท

วิธีคานวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องนาส่ง ของ อปท. แต่ละประเภท
- อบจ.
อัตราร้อยละ 3
- เทศบาล/เมืองพัทยา อัตราร้อยละ 3
- อบต.
อัตราร้อยละ 2

16,550,000.00 × 3%
16,550,000.00 × 3%
16,550,000.00 × 2%

= 496,500.00 บาท
= 496,500.00 บาท
= 331,000.00 บาท
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7.2 การคานวณ การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่าง
รายงานประมาณการรายรับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ..............................................................
อาเภอ.................. จังหวัด............................
ยอดประมาณ
การเดิม 2565
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1,780,000.00
ภาษีป้าย
200,000.00
อากรการฆ่าสัตว์
1,000.00
อากรรังนกอีแอ่น
1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 2,981,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารฯ
6,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
3,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2,000.00
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา
30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการ
12,000.00
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
6,000.00
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
2,000.00
67,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
ดอกเบี้ย
100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
100,000.00

รับจริง
ระหว่างปี

รับจริงเกิน ยอดประมาณการ
ประมาณการ

1,890,000.00 110,000.00
250,000.00 50,000.00
1,500.00
500.00
1,800,000.00 800,000.00
3,941,500.00 960,500.00

55,000.00
50,000.00
800,000.00
905,000.00

3,000.00
8,000.00
4,500.00
2,500.00
1,500.00
40,000.00
13,000.00

1,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
500.00
1,0000.00
1,000.00

1,000.00
-

6,500.00

500.00

-

4,500.00
3,000.00
86,500.00

2,000.00
1,000.00
19,000.00

1,000.00

150,000.00
150,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
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การเดิม 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
60,000.00
รายได้จากเงินที่มีผู้อุทิศให้
50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
110,000.00
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน
0.00
หมวดภาษีจดั สรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
540,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
7,813,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
80,000.00
ภาษีสุรา
650,000.00
ภาษีสรรพสามิต
1,415,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
8,000.00
ว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
950,000.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจดั สรร 13,341,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ 12,000,000.00
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 28,600,000.00

รับจริง
ระหว่างปี

รับจริงเกิน
ประมาณการ

ยอดประมาณการ

80,000.00
51,000.00
131,000.00

20,000.00
1,000.00
21,000.00

20,000.00
1,000.00
21,000.00

500.00
500.00

500.00
500.00

-

600,000.00
8,703,500.00
1,900,000.00
85,000.00
750,000.00
1,500,000.00
9,000.00

60,000.00
890,000.00
100,000.00
5,000.00
100,000.00
85,000.00
1000.00

60,000.00
890,000.00
100,000.00
100,000.00
85,000.00
-

80,000.00
65,000.00
980,000.00

45,000.00
15,000.00
30,000.00

45,000.00
6,000.00
30,000.00

14,672,500.00

1,331,000.00

1,316,000.00

13,406,000.00

1,406,000.00

1,207,000.00

13,406,000.00

1,406,000.00

1,207,000.00

32,388,000.00

3,788,000.00

3,500,000.00

วิธีคานวณเงินสมทบกองทุน

คาอธิบาย

1. นายอดประมาณการรายรับที่จัดทางบประมาณฉบับเพิ่มเติมที่ถูกต้องแล้ว เป็นตัวตั้ง
2. หักด้วยยอดประมาณการรายรับหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เฉพาะรายการเงินที่มีผู้อุทิศให้ และรายรับหมวดเงินอุดหนุน
ทั้งจานวน
3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู้ ปรากฏอยู่ในประมาณการรายรับต้องนารายการดังกล่าว มาหักออก
4. คงเหลือจานวนเท่าใด นามาคานวณตามอัตราของ อปท. แต่ละประเภท

ประมาณการรายรับที่นามาคานวณเงินสมทบ

นามาคานวณเฉพาะจานวนที่จัดทางบประมาณเพิม่ เติม
3,500,000.00 บาท
หัก เงินอุดหนุน
1,207,000.00
เงินที่มผี ู้อุทิศให้
1,000.00 1,208,000.00 บาท
คงเหลือเงินสาหรับคานวณส่งสมทบ
2,292,000.00 บาท

วิธีคานวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องนาส่ง ของ อปท. แต่ละประเภท
- อบจ.
- เทศบาล/เมืองพัทยา
- อบต.
- อบจ.

อัตราร้อยละ 3
อัตราร้อยละ 3
อัตราร้อยละ 2

อัตราร้อยละ 3

2,292,000.00 × 3%
2,292,000.00 × 3%
2,292,000.00 × 2%

= 68,760.00 บาท
= 68,760.00 บาท
= 45,840.00 บาท

2,292,000.00 × 3% = 68,760.00 บาท

/7.3 การคานวณ...

-97.3 การค านวณ การส่งเงินสมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบเฉพาะการ
ตัวอย่าง
ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ..........................................................
อาเภอ....................จังหวัด.......................
รับจริงปี
2563

ประมาณการปี
2564

ประมาณการปี
2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1. ค่า 1. จาหน่ายน้าจากมาตรวัดน้า
2. ค่าธรรมเนียมต่อท่อน้าประปา
3. ค่าธรรมเนียมค่าปรับประปา
4. ดอกเบี้ย
5. เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
รวม

1,076,630.00
3,900.00
5,317.24
100,000.00
1,185,847.24

1,260,000.00
20,000.00
5,000.00
15,600.00
150,000.00
1,450,600.00

วิธีคานวณเงินสมทบกองทุน
คาอธิบาย
1. นายอดประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปาที่ถูกต้องแล้ว เป็นตัวตั้ง
2. หักด้วยเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
3. คงเหลือจานวนเท่าใด นามาคานวณตามอัตราของ อปท. แต่ละประเภท

ประมาณการรายรับที่นามาคานวณเงินสมทบ
ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปาประจาปี
หัก เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
คงเหลือเงินสาหรับคานวณส่งสมทบ

2,030,000.00 บาท
200,000.00 บาท
1,830,000.00 บาท

วิธีคานวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องนาส่ง ของ อปท. แต่ละประเภท
- อบจ.
- เทศบาล/เมืองพัทยา
- อบต.

อัตราร้อยละ 3 1,830,000.00 × 3% = 54,900.00 บาท
อัตราร้อยละ 3 1,830,000.00 × 3% = 54,900.00 บาท
อัตราร้อยละ 2 รายงานประมาณการรายรั
1,830,000.00 × 2% บ = 36,600.00 บาท

1,800,000.00
15,000.00
5,000.00
10,000.00
200,000.00
2,030,000.00

