
 

 

                                                                                                                       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 1. การคำนวณเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. /หักเงินส่งสมทบ ก.บ.ท.  

           1.1 การคำนวณเงินส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู ้อุทิศให้ 
หรือเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ เหลือเท่าใด ให้คำนวณตามอัตราตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและเมืองพัทยา ในอัตราร้อยละสาม และองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละสอง การคำนวณส่งเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามเีศษของบาทให้ปัดทิ้ง (เศษสตางค)์  
                                   1.2 การหักเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบำเหน็จบำนาญ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หักจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือส่งสมทบ ก.บ.ท. รายจ่ายงบกลาง 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณ     
รายการหักได้เฉพาะที่จ่ายจากเงินสมทบ ก.บ.ท. เท่านั้น ตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้ 
 

 

รายการที่นำไปหัก 
จากเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. 

จะต้องมีหลักฐานรายละเอียด 
พร้อมท้ังคำส่ังจ่าย 

 

ขรก.ส่วนท้องถิน่/ผู้รับบำนาญ แยกตามประเภทตำแหน่ง 
(กรณีหักได้ / X กรณีหักไม่ได้) 

 
ตำแหน่งอื่น 

2./ 
ขรก.ถ่ายโอน 

5./ 
คร ู

5./ 
ครถู่ายโอน/ครูผู้ดูแลเด็ก 

1. เงินบำเหน็จปกติ   X X 
2. เงินบำนาญปกติ   X X 
3. เงินบำนาญพิเศษ   X X 
4. เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ      X 3./  X 
5. เงิน ช.ค.บ.     X 1./              X 4./ X X 
6. เงินบำเหน็จดำรงชีพ   X X 
7. เงินบำเหน็จตกทอด   X X 
8. เงินชว่ยพิเศษ 3 เท่า ของ 
    - เงินบำนาญ 
    - เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ 
    - เงิน ช.ค.บ. 

 
 
 

    X 1./ 

 
 

    X 3./ 
    X 4./ 

 
X 
 
X 

 
X 
X 
X 

9. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ          X 6./, 7.             X 8./ X X 
 

หมายเหตุ :-  1./ เงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน ช.ค.บ. จ่ายจากงบประมาณของ อปท. งบกลาง 
                      ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) (ยกเว้น เงิน ช.ค.บ. ตำแหน่งครูบำนาญทุกประเภท  
                      ให้จ่ายจากเงนิอุดหนุน) 
 2./ ข้าราชการบำนาญถ่ายโอน (ทกุตำแหน่ง) หกัได้เฉพาะส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระจ่ายจากเงินสมทบ ก.บ.ท. 
              3./ ข้าราชการบำนาญถ่ายโอน (ทุกตำแหน่ง) ไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ 
              4./ กรณีเงิน ช.ค.บ. ของข้าราชการบำนาญถ่ายโอน (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน 
 5./  กรณคีรู/ครูถ่ายโอน/ครูผู้ดูแลเด็กทุกรายการให้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษา 
                   ภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ยกเว้น เงินเพ่ิมจากเงินบำนาญให้หักจากเงินส่งสมทบ ก.บ.ท. 
 6./ กรณลีูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรงโรงเรียน ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน 

7./ กรณีลูกจ้างประจำตำแหน่งอ่ืน ให้จ่ายจากงบประมาณของ อปท. รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินบำเหน็จ
ลูกจ้างประจำ 

8./ กรณีลูกจ้างประจำถ่ายโอน ซึ่งแบ่งสัดส่วนการจ่ายโดยจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                                             /2. การขอโอนเงิน… 
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2. การขอโอนเงินสมทบ ก.บ.ท.  
  2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าบำเหน็จบำนาญ
ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือทายาทผู้มีสิทธิ และจำนวนเงินที่หักไว้จ่ายตามข้อ 1.2 ไม่เพียงพอ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอโอนเงินจากสำนักงาน ก.บ.ท. โดยทำหนังสือรายงานผ่านจังหวัดภายในเดือนธันวาคม  
ของปีงบประมาณพร้อมจัดส่งหลักฐานการขอโอนเงิน ดังนี้ 

  2.1.1 แบบแสดงรายการหักจ่ายบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้รับบำนาญรายเก่า  
    2.1.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญรายใหม่ 

(ท่ีสั่งจ่ายภายในปีงบประมาณ) พร้อมคำสั่งจ่าย  
  2.1.3 สำเนาประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ

รายจา่ยเพิ่มเติมหรืองบเฉพาะการแล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนา 
        2.1.4 ให้ อปท. แจ้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ที่ต้องการโอนเงินดังกล่าว พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากทีร่ับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้สำนักงาน ก.บ.ท. ด้วย 
  2.2 กรณทีี่ตรวจสอบพบว่า อปท. นำส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณปัจจุบัน 

และปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว หรือมีเงินเหลือจ่ายที่ยังมิได้ส่งคืน สำนักงาน ก.บ.ท. จะหักเงินดังกล่าวไว้    
ทุกประเภท แล้วจึงโอนเงินในส่วนที่ไม่พอจ่ายให้ อปท. 

  2.3 กรณ ีอปท. ขอโอนเงิน สำนักงาน ก.บ.ท. จะไม่จา่ยเงินงวดเดียวทั้งจำนวน โดยจะจ่าย
ในส่วนที่ไม่พอจ่ายในงวดแรก ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้ 

  2.3.1 กรณีขอโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพ/บำเหน็จปกติ/บำเหน็จตกทอด                             
และเงินช่วยพิเศษ (ที่จ่ายครั้งเดียว) สำนักงาน ก.บ.ท. จะโอนเงินให้งวดเดียว  

  2.3.2 กรณีขอโอนเงินบำนาญปกติและเงินเพ่ิมจากบำนาญปกติร้อยละ 25     
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน สำนักงาน ก.บ.ท. จะโอนเงินให้ในส่วนที่ไม่พอจ่ายในงวดแรก ส่วนที่เหลือจะแบ่งจ่าย  เป็นรายเดือน 

   2.4 กรณีที่ อปท. มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอโอนเงิน 
ก.บ.ท. ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ อปท. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญฯ จากเงินส่งสมทบ 
ก.บ.ท. ที่ได้ตั้งจ่ายไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญฯ  
เกิดความรวดเร็วและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ และหากงบประมาณที่ตั้งส่งสมทบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีไม่เพียงพอหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่  ให้ อปท. รายงานจังหวัดเพ่ือขอโอนเงิน          
จากสำนักงาน ก.บ.ท. ต่อไป  

 2.5 กรณีที่  อปท. มีรายจ่ายบำเหน็จบำนาญเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ ได้ส่งเงิน       
สมทบ ก.บ.ท. แล้ว ให้ อปท. รายงานจังหวัดเพ่ือขอโอนเงิน ก.บ.ท. จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป 

  2.6 เมื่อได้รับเงินจากสำนักงาน ก.บ.ท. แล้ว ให้ อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงาน ก.บ.ท. 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน   

 

3. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และการส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย  
     3.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน กรณี  อปท. มีภาระค่าใช้จ่ ายบำเหน็ จบำนาญ              

และได้หักเงินสมทบ ก.บ.ท. ไว้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญทั้งปี หรือขอโอนเงินเพ่ือจ่ายบำเหน็จบำนาญ ให้ อปท. 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ ว่าได้เบิกจ่ายครบถ้วนหรือไม่ โดยให้รายงานตามแบบรายงานที่กำหนด        
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป และรายงานให้จังหวัดทราบด้วย สำหรับผลการเบิกจ่ายเงิน 
และการส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ อปท. รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
(แบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 
                                                                                                              /3.2 การส่งคืน… 
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      3.2 การส่งคืนเงินสมทบเหลือจ่าย กรณีที่ อปท. ได้หักเงินสมทบ ก.บ.ท. ไว้จ่ายเป็นเงิน
บำเหน็จบำนาญทั้งป ีหรือขอโอนเงินเพ่ือจ่ายบำเหน็จบำนาญ แล้วปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่าย กรณีต่อไปนี้ 

  3.2.1 กรณีท่ีในระหว่างปีผู้รับบำนาญขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ     
     3.2.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ่าย ให้ส่งหลักฐานคำสั่งจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง

แนบมาด้วยทุกครั้ง                                    
       3.2.3 กรณีมีผู้รับบำนาญรายใดถึงแก่ความตาย ทำให้มีภาระในการจ่ายบำนาญน้อยลง            
เมื่อสิ้นปีหากมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด อปท. จะต้องนำส่งสำนักงาน ก.บ.ท. แล้วรายงานจังหวัดทราบด้วย    
และกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายแล้วจะต้องส่งคืนบำนาญเหลือจ่าย ให้ส่งหลักฐานใบมรณบัตรพร้อมทั้ง
ทะเบียนผู้รับบำนาญดังกล่าว แนบมาด้วยทุกครั้ง 

 

      4. การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. กรณีค้างส่ง/ ส่งขาด/ส่งเกิน 
     4.1  กรณีที่  อปท. ตั้ งงบประมาณเพ่ือส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2566 ไม่ครบถ้วน ให้ อปท. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 
หรือเหลือจ่ายไปเพ่ิมในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ “ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ   
ข้าราชการส่วนท้องถิน่” เพ่ือนำส่งเงนิสมทบให้ครบถ้วน 
   4.2 กรณีที่ อปท. ค้างส่งเงินสมทบและหรือส่งเงินสมทบไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณ   
ที่ผ่านมา ให้ อปท. ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้ หรือเหลือจ่ายไปเพ่ิมในงบรายจ่ายอ่ืน รายการ“เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ       
ส่วนท้องถิ่น” แล้วนำส่งมาพร้อมกับเงินสมทบที่จะต้องส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้นำส่งภายใน   
เดือนธันวาคมของปีงบประมาณ     
    4.3 กรณีมีการส่งเงินสมทบขาด/เกิน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
      4.3.1 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาด/เกิน สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน         
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) สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ อปท. นำไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งสมทบ ตามงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป 
     4.3.3 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาดไม่ถึง 100 บาท (ตั้งแต่ 1.00 บาท 
ถึง 99.99 บาท) สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ อปท. ส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดมาพร้อมกับเงินที่ต้องส่งสมทบ 
ตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป 
                                   4.3.4 กรณี อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ขาด ต้ังแต่ 100 บาทขึ้นไป ให้ อปท. 
นำส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ 
     4.3.5 กรณีที่ อปท. ส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ของปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 เกินไม่ถึง 100 บาท และยังไม่นำเงินส่งเกินดังกล่าวไปหักออกจากเงินที่ต้องส่งเงินสมทบ ตามงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สำนักงาน ก.บ.ท. จะดำเนินการปรับปรุงบัญชีเงินสมทบ
ที่ส่งเกิน โดยจะนำเข้าเป็นเงินสมทบ ก.บ.ท. เพ่ือมิให้เป็นภาระทางบัญชีต่อไป 
    4.4 การขอรับเงินที่ส่งเกินให้ อปท. แจ้งชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการโอนเงินดังกล่าว พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้สำนักงาน 
ก.บ.ท. ด้วย      
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  5. การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล                                
    กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อนวันที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ 
ก.บ.ท. ให้คำนวณในอัตราร้อยละสอง             
   หากเมื่อใดมีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะอีก ซึ่งเทศบัญญัติฯ ที่ประกาศใช้นั้นมีประมาณการรายรับรายการใดสูงกว่า
ข้อบัญญัติฯ เดิมตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. เพ่ิมเติม โดยคำนวณในอัตราร้อยละสาม เฉพาะประมาณ
การรายรับส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น (ยกเว้น ประมาณการรายรับรายการพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุน) 

      6. วิธีการนำส่งเงิน  
     6.1 การนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเป็น

เช็คหรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยให้ อปท. ระบุรหัสหน่วยงาน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดลงในใบแจ้งการชำระเงินให้ถูกต้อง แล้วนำเช็คหรือดราฟต์พร้อมกับ
ใบแจ้งการชำระเงิน ส่งผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ โดยแยก           
ใบแจ้งการชำระเงินตามประเภท อปท. ดังนี้ 

          6.1.1 ใบแจ้งการชำระเงิน Company code 9881 ใช้สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
          6.1.2 ใบแจ้งการชำระเงิน Company code 9882 ใช้สำหรับเทศบาลและเมืองพัทยา 

                                   6.1.3 ใบแจ้งการชำระเงิน Company code 9883 ใช้สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.2 เมื่อ อปท. นำส่งเช็คหรือดราฟต์ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้รายงานสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่นำส่งเงิน พร้อมกับ
หนังสือรายงานการนำส่งเงิน และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

     6.2.1 สำเนาใบแจ้งการชำระเงินตามข้อ 6.1 และสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภค
และค่าบริการที่ธนาคารออกให้พร้อมรับรองสำเนา ตามแบบที่กำหนด 

     6.2.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้รับบำนาญรายเก่า  
     6.2.3 แบบแสดงรายการหักจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้รับบำเหน็จบำนาญรายใหม่ 

(ที่สั่งจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) พร้อมคำสั่งจ่าย  
 6.3 อปท. สามารถเข ้าไปดาวน ์โหลดข ้อม ูล  รหัสของหน่วยงาน แบบฟอร์ม          

ตามข้อ 6.1.1 – 6.2.3 และ QR CODE สำหรับสแกนเพ่ือส่งเอกสาร ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่เว็บไชต์      
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ภายใต้หัวข้อหน่วยงานภายใน สำนักงานกองทุน   
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

7. ตัวอย่างการคำนวณ การส่งเงินสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบเฉพาะการ 
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7.1 การคำนวณการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

ตัวอย่าง 
       รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ของ................................................................. 

           อำเภอ.................... จังหวัด............................. 
 

 ประมาณการ 
ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

หมวดภาษอีากร    
   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 
หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    
   ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,000.00 0.00% 2,000.00 
   ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคมุอาคารฯ 6,500.00 0.00% 6,500.00 
   ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย ์ 3,500.00 0.00% 3,500.00 
   ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 5,000.00 -60.00% 2,000.00 
   ค่าปรับผู้กระทำผดิกฎหมายจราจรทางบก 2,500.00 -60.00% 1,000.00 
   ค่าปรับการผิดสญัญา 50,000.00 -40.00% 30,000.00 
   ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ 
   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12,000.00 0.00% 12,000.00 

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร   
   หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 

6,000.00 0.00% 6,000.00 

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 2,500.00 0.00% 2,500.00 
   ค่าใบอนุญาตอืน่ 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 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

หมวดภาษจีัดสรร    
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 350,000.00 54.29% 540,000.00 
   ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 7,813,500.00 0.00% 7,813,500.00 
   ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม 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    
   เงนิอุดหนุนทัว่ไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ    
   หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

วิธีคำนวณเงินสมทบกองทุน 
 

 คำอธิบาย 
 1. นำยอดประมาณการรายรับท่ีถกูต้องแล้วทุกหมวดรายรับ เป็นตัวตั้ง 
 2. หักด้วยยอดประมาณการรายรับหมวดรายไดเ้บด็เตล็ด เฉพาะรายการเงินทีม่ีผู้อุทิศให้ และรายรับหมวดเงินอุดหนุน             
             ทัง้จำนวน 
 3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู้ ปรากฏอยู่ในประมาณการรายรับต้องนำรายการดังกล่าวมาหักออกด้วย 
 4. คงเหลือจำนวนเท่าใด นำมาคำนวณตามอตัราของ อปท. แต่ละประเภท 
 

 ประมาณการรายรับท่ีนำมาคำนวณเงินสมทบ 
         ประมาณการรายรับ                                       28,600,000.00   บาท 
         หัก   เงินอุดหนุน                          12,000,000.00    
                เงินท่ีมีผู้อุทิศให้                            50,000.00     12,050,000.00   บาท 
         คงเหลือเงินสำหรับคำนวณส่งสมทบ                                16,550,000.00   บาท 
 

 วิธีคำนวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องนำส่ง 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 

 
 

/7.2 การคำนวณ...   
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    7.2 การคำนวณ การส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
     

       ตัวอย่าง 
      รายงานประมาณการรายรับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ.............................................................. 
     อำเภอ.................. จังหวัด............................ 

 

 ยอดประมาณ 
การเดิม 2566 

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 

 รวมหมวดภาษีอากร 2,981,000.00   3,941,500.00 960,500.00 905,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     
   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 - 
   ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00            1,500.00  500.00 - 
   ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00          40,000.00  1,0000.00 - 
   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ 
   ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

12,000.00 13,000.00 1,000.00 - 

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร  
   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 และใบอนุญาต  67,500.00 86,500.00 19,000.00 1,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
   ดอกเบี้ย 100,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 

 
                                                
 
 
 
 

  /ยอดประมาณการ... 
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 ยอดประมาณ 
การเดิม 2565 

รับจริง 
ระหว่างปี 

รับจริงเกิน 
ประมาณการ 

 

ยอดประมาณการ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     
   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 

                        รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,000.00 131,000.00 21,000.00 21,000.00 
หมวดรายได้จากทุน     
   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 500.00 500.00 - 

                        รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00 - 
หมวดภาษีจดัสรร     
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 540,000.00 600,000.00 60,000.00 60,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 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 
   ภาษีธรุกิจเฉพาะ 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 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,341,500.00 14,672,500.00 1,331,000.00 1,316,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
   เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ  
   หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

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

 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 

วิธีคำนวณเงินสมทบกองทุน 
    คำอธิบาย 
     1. นำยอดประมาณการรายรบัท่ีจัดทำงบประมาณฉบับเพิ่มเตมิที่ถูกต้องแล้ว เป็นตัวตั้ง    
     2. หักด้วยยอดประมาณการรายรับหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เฉพาะรายการเงินทีม่ีผู้อุทิศให้ และรายรับหมวดเงินอุดหนุน 
         ทั้งจำนวน 
     3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู ้ปรากฏอยู่ในประมาณการรายรับต้องนำรายการดังกล่าว มาหักออก 
     4. คงเหลือจำนวนเท่าใด นำมาคำนวณตามอัตราของ อปท. แต่ละประเภท 
    ประมาณการรายรับท่ีนำมาคำนวณเงินสมทบ 
         นำมาคำนวณเฉพาะจำนวนที่จัดทำงบประมาณเพิม่เตมิ              3,500,000.00   บาท 
         หัก  เงินอุดหนุน                                   1,207,000.00                            
               เงินที่มผีู้อุทิศให้                                     1,000.00    1,208,000.00   บาท 
         คงเหลือเงินสำหรับคำนวณส่งสมทบ                               2,292,000.00   บาท  
    วิธีคำนวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องนำส่ง 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 การคำนวณ... 
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          7.3 การคำนวณ การส่งเงินสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
งบเฉพาะการ 
    

 

ตัวอย่าง  
      ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ.......................................................... 
อำเภอ....................จังหวัด....................... 

 
 

 รับจริงปี 
 2564 

ประมาณการปี 
2565 

ประมาณการปี 
2566 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์    

1. ค่า 1. จำหน่ายนำ้จากมาตรวัดน้ำ 1,076,630.00 1,260,000.00  1,800,000.00 

2. ค่าธรรมเนียมต่อท่อน้ำประปา 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 
 
 
 
 

 

 
วิธีคำนวณเงินสมทบกองทุน 

 

 คำอธิบาย 
 1. นำยอดประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปาที่ถูกต้องแล้ว เป็นตัวตั้ง    
 2. หักด้วยเงินสนบัสนุนจากงบประมาณรายจา่ยทั่วไป  
 3. คงเหลือจำนวนเท่าใด นำมาคำนวณตามอตัราของ อปท. แต่ละประเภท 
 

 ประมาณการรายรับท่ีนำมาคำนวณเงินสมทบ 
         ประมาณการรายรับงบเฉพาะการ กิจการประปาประจำปี        2,030,000.00   บาท 
         หัก เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                           200,000.00   บาท 
         คงเหลือเงินสำหรับคำนวณส่งสมทบ                                1,830,000.00   บาท 
 

 วิธีคำนวณเงินสมทบ ก.บ.ท. ที่ต้องนำส่ง 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


