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ชื่อบัญช/ีรหสับัญชี ทรพัย์สนิ หนีส้ิน และเงินสะสม 
 

ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
สินทรัพย์ 10000000 
สินทรัพย์หมุนเวียน 11000000 
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11010000 
  เงินสด 11011000 
  เงินฝากธนาคาร 11012000 
   เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 11012001 
   เงินฝาก-ประจํา 11012002 
   เงินฝาก-กระแสรายวัน 11012003 
 เงินฝากกระทรวงการคลัง 11020000 
 เงินฝากกองทุน 11030000 
  เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11031000 
  เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 11032000 
  เงินทุนส่งเสริมอาชีพ 11033000 
  เงินฝากกองทุนอ่ืนๆ 11034000 
 ลูกหน้ี 11040000 
  ลูกหน้ีเงินยืม 11041000 
  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 
  ลูกหน้ีค่าภาษี 11043000 
   ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11043001 
   ลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ 11043002 
   ลูกหน้ีภาษีป้าย 11043003 
   ลูกหน้ีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11043004 
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11043099 
  ลูกหน้ีรายได้อ่ืนๆ 11044000 
  ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 
  ลูกหน้ีอ่ืนๆ 11046000 
  ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม 11047000 
 วัสดุคงเหลือ 11050000 
  วัสดุสํานักงาน 11050001 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11050002 
  วัสดุงานบ้านงานครัว 11050003 
  วัสดุอาหารเสริม (นม) 11050004 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
  วัสดุอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 11050005 
  วัสดุก่อสร้าง 11050006 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11050007 
  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 11050008 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11050009 
  วัสดุการเกษตร 11050010 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 11050011 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย 11050012 
  วัสดุกีฬา 11050013 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 11050014 
  วัสดุการศึกษา 11050015 
  วัสดุเครื่องดับเพลิง 11050016 
  วัสดุสนาม 11050017 
  วัสดุสํารวจ 11050018 
  วัสดุดนตรี 11050019 
  วัสดุอ่ืน 11050020 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11060000 
  เงินจ่ายล่วงหน้า 
   งบกลางจ่ายล่วงหน้า 
   ค่าตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
   ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า 
   ค่าวัสดุจ่ายล่วงหน้า 
   ค่าสาธารณูปโภคจ่ายล่วงหน้า 
   ค่าครุภัณฑ์จ่ายล่วงหน้า 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า 
   รายจ่ายอ่ืนจ่ายล่วงหน้า   
   เงินอุดหนุนจ่ายล่วงหน้า 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

11061000 
11061001 
11061002 
11061003 
11061004 
11061005 
11061006 
11061007 
11061008 
11061009 
11069999 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12000000 
 ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ 12010000 
  ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 12010010 
  งานระหว่างก่อสร้าง 12011000 
  ที่ดิน 12012000 
  อาคาร 12013000 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 12013001 
  สิ่งปลูกสร้าง 12014000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง 12014001 
  ครุภัณฑ์ 12015000 
   ครุภัณฑ์สํานักงาน 12015001 
   ครุภัณฑ์การศึกษา 12015002 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 12015003 
   ครุภัณฑ์การเกษตร 12015004 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12015005 
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12015006 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 12015007 
   ครุภัณฑ์โรงงาน 12015008 
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 12015009 
   ครุภัณฑ์กีฬา 12015010 
   ครุภัณฑ์สํารวจ 12015011 
   ครุภัณฑ์อาวุธ 12015012 
   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 12015013 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12015014 
   ครุภัณฑ์อ่ืน 12015015 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ 12016000 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์สํานักงาน 12016001 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์การศึกษา 12016002 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12016003 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์การเกษตร 12016004 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12016005 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12016006 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 12016007 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์โรงงาน 12016008 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 12016009 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์กีฬา 12016010 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์สํารวจ 12016011 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์อาวุธ 12016012 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 12016013 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12016014 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
   ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์อ่ืน 12016015 
 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 12020000 
  ถนน 12021000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน 12021001 
  สะพาน 12022000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน 12022001 
  เขื่อน 12023000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - เขื่อน 12023001 
  อ่างเก็บนํ้า 12024000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บนํ้า 12024001 
  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 12025000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 12025001 
 หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 12030000 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 12040000 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12041000 
  ค่าตัดจําหน่ายสะสม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12041001 
  สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 12042000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 12042001 
  พันธบัตร/หุ้น 12043000 
  เงินประกัน 12044000 
  เงินขาดบัญชี 12045000 
  รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้ 12046000 
  สินทรัพย์ชีวภาพ 12047000 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรพัย์ชีวภาพ 12047001 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ 12049998 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม – สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ 12049999 
บัญชีพักสินทรพัย์ 19000000 
 เงินรายรับ 19010000 
 ภาษีหน้าฎีกา 19020000 
 ค่าปรับหน้าฎีกา 19030000 
 ลูกหน้ีเงินสะสม 19040000 
หนี้สนิ 20000000 
หน้ีสินหมุนเวียน 21000000 
 รายจ่ายค้างจ่าย 21010000 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดําเนินการ 21010001 
 ฎีกาค้างจ่าย 21020000 
 รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ 21030000 
 เงินรับฝาก 21040000 
  เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 21040001 
  เงินรับฝาก กบท. 21040002 
  เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย 21040003 
  เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 21040004 
  เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 6% 21040005 
  เงินรับฝากประกันผลงาน 21040006 
  เงินรับฝากประกันซอง 21040007 
  เงินรับฝากประกันสัญญา 21040008 
  เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน 21040009 
  เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอ่ืน ๆ 21040010 
  เงินรับฝาก กบข. 21040011 
  เงินรับฝาก กสจ. 21040012 
  เงินรับฝากประกันสังคม 21040013 
  เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 21040014 
  เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอ่ืน 21040015 
  เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 21040016 
  เงินรับฝากอ่ืน ๆ 21040099 
 เงินรอตรวจสอบ 21050000 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21060000 
  เงินเกินบัญชี 21061000 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 22000000 
 เจ้าหน้ีเงินกู้ 22010000 
  เจ้าหน้ีเงินกู้สถาบันการเงิน 22011000 
   เจ้าหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย 22011001 
   เจ้าหน้ีเงินกู้ธนาคารออมสิน 22011002 
   เจ้าหน้ีเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22011003 
   เจ้าหน้ีเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 22011004 
  เจ้าหน้ีเงินกู้กองทุน 22012000 
   เจ้าหน้ีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 22012001 
   เจ้าหน้ีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 22012002 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
   เจ้าหน้ีเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 22012003 
   เจ้าหน้ีกองทุนอ่ืน ๆ 22012004 
 รายได้รอการรับรู้ 22020000 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22030000 
บัญชีพักหน้ีสิน 29000000 
 เจ้าหน้ีเงินสะสม 29010000 
เงินสะสม  30000000 
 เงินสะสม 31000000 
 เงินทุนสํารองเงินสะสม 32000000 
 ทุนสะสม 33000000 
 
 

  

หมายเหตุ  ช่ือบัญชีและรหัสบัญชีที่ ขีดเส้นใต้ จะเริ่มใช้เมื่อมีการกําหนด
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ชื่อบัญช/ีรหสับัญชีรายรับ 
ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี

รายรับ 40000000 
รายได้จัดเก็บเอง 41000000 
หมวดภาษีอากร 41100000 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 
 ภาษีบํารุงท้องที่ 41100002 
 ภาษีป้าย 41100003 
 อากรการฆ่าสัตว์ 41100004 
 อากรรังนกอีแอ่น 41100005 
 ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 41100006 
 ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ้ามัน/ก๊าซ 41100007 
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 41100008 
 ปรับมูลค่ารายได้ค่าภาษี 41100099 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 41200000 
 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001 
 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 41210002 
 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 41210003 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 41210005 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 41210006 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41210007 
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 41210008 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 41210009 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 41210010 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน 41210011 
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 41210012 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 41210013 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 41210014 
 ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 41210015 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 41210016 
 ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 41210017 
 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 41210018 
 ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสีิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 41210019 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 41210020 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
 ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 41210021 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 41210022 
 ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 41210023 
 ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 41210024 
 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 41210025 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 41210026 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย 41210027 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าทิ้ง 41210028 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 
 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 41210030 
 ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 41210031 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 41210032 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 41210033 
 ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือ  
 ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ 

41210034 

 ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 41210035 
 ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 41210036 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 41219999 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 41220001 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 41220003 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ของบ้านเมือง 

41220004 

 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 41220005 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 41220006 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 41220008 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 41220009 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011 
 ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายหอพัก 41220012 
 ค่าปรับอ่ืน ๆ 41229999 
 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 41230001 
 ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 41230003 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครวั หรือ
 พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

41230004 

 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41230005 
 ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 41230006 
 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41230007 
 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 41230008 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 41239999 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000 
 ค่าเช่าที่ดิน 41300001 
 ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่ 41300002 
 ดอกเบ้ีย 41300003 
 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 41300004 
 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 41300005 
 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 41399999 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000 
 เงินช่วยเหลือจากการประปา 41400001 
 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 41400002 
 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 41400003 
 รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 41400004 
 เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 41400005 
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006 
 รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 41499999 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 
 ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ 41500001 
 ค่าจําหน่ายเศษของ 41500002 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้ 41500003 
 ค่าขายแบบแปลน 41500004 
 ค่าเขียนแบบแปลน 41500005 
 ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 41500006 
 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 41500007 
 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 41500008 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 41599999 
หมวดรายได้จากทุน 41600000 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
 รายได้จากทุนอ่ืนๆ 41699999 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42000000 
หมวดภาษีจัดสรร 42100000 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 42100001 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 42100002 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 42100003 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 42100004 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 
 ภาษีสุรา 42100006 
 ภาษีสรรพสามติ 42100007 
 ภาษีการพนัน 42100008 
 ภาษียาสูบ 42100009 
 อากรประมง 42100010 
 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011 
 ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 
 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 42100015 
 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 42100016 
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 42100017 
 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 42199999 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 43000000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000 
 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 43100001 
 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 43100002 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44000000 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44100000 
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44100001 
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 44100002 
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ชื่อบัญช/ีรหสับัญชีรายจ่าย 

ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
รายจ่าย 50000000 
งบกลาง 51000000 
 งบกลาง 51100000 
งบบุคลากร 52000000 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 52200000 
งบดําเนินงาน 53000000 
 ค่าตอบแทน 53100000 
 ค่าใช้สอย 53200000 
 ค่าวัสดุ 53300000 
 ค่าสาธารณูปโภค 53400000 
งบลงทุน 54000000 
 ค่าครุภัณฑ์ 54100000 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 55000000 
 รายจ่ายอ่ืน 55100000 
งบเงินอุดหนุน 56000000 
 เงินอุดหนุน 56100000 
หน้ีสงสัยจะสญู 57000001 
หน้ีสูญ 57000002 
ค่าเสื่อมราคา – อาคาร 57000003 
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 57000004 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สํานักงาน 57000005 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 57000006 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 57000007 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร 57000008 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 57000009 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 57000010 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 57000011 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57000012 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 57000013 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 57000014 
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ชื่อบัญช ี รหัสบญัช ี
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง 57000015 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา 57000016 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สํารวจ 57000017 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อาวุธ 57000018 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 57000019 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 57000020 
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อ่ืน 57000021 
ค่าเสื่อมราคา - ถนน 57000022 
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน 57000023 
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน 57000024 
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บนํ้า 57000025 
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 57000026 
ค่าตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 57000027 
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 57000028 
ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ชีวภาพ 57000029 
ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน ๆ 57000099 

 
 

 

 

  

หมายเหตุ  ช่ือบัญชีและรหัสบัญชีที่ ขีดเส้นใต้ จะเริ่มใช้เมื่อมีการกําหนด 
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รหัสทะเบียนรายจ่าย 

ชื่อบัญช ี รหัสประเภท 
รายจ่ายที่จ่ายจากรายรับให้ขึ้นต้นด้วย หมายเลข 5 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหข้ึ้นต้นด้วย หมายเลข 6 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมให้ขึ้นต้นด้วย หมายเลข 7 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมให้ขึ้นต้นด้วย หมายเลข 8 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ให้ขึ้นต้นด้วย หมายเลข 9 
งบกลาง 
ค่าชําระหน้ีเงินต้น 

 
 

5100000 
5110100 

ค่าชําระดอกเบ้ีย 5110200 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5110300 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5110301 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 5110302 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 5110400 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5110500 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน 5110600 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5110700 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 5110800 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5110900 
สํารองจ่าย 5111000 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 5111100 
เงินช่วยพิเศษ 5111200 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 5120100 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5120200 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู 5120201 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 5120202 
เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 5120300 
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 5120400 
เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 5120500 
เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 5120600 
เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญพนักงานครู 5120700 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ 5120800 
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5120900 
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 5121000 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 5121100 
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 5121200 
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ชื่อบัญช ี รหัสประเภท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5122000 
งบบุคลากร 5200000 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5210000 
เงินเดือนนายก/รองนายก 5210100 
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 5210200 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 5210300 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 5210400 
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5210500 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5210600 
เงินค่าตอบแทนอ่ืน 5210700 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5220000 
เงินเดือนพนักงาน 5220100 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5220200 
เงินประจําตําแหน่ง 5220300 
เงินวิทยฐานะ 5220400 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 5220500 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 5220600 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5220700 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5220800 
เงินเบ้ียกันดาร 5220900 
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 5221000 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 5221100 
เงินอ่ืนๆ 5221200 
งบดําเนนิงาน 5300000 
หมวดค่าตอบแทน 5310000 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5310100 
ค่าเบ้ียประชุม 5310200 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5310300 
ค่าเช่าบ้าน 5310400 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5310500 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5310600 
เงินช่วยเหลือบุตร 5310700 
หมวดค่าใช้สอย 5320000 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 5320100 
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ชื่อบัญช ี รหัสประเภท 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5320200 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 5320300 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5320400 
หมวดค่าวัสดุ 5330000 
วัสดุสํานักงาน 5330100 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5330200 
วัสดุงานบ้านงานครัว 5330300 
ค่าอาหารเสริม (นม) 5330400 
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 5330500 
วัสดุก่อสร้าง 5330600 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5330700 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 5330800 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5330900 
วัสดุการเกษตร 5331000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5331100 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 5331200 
วัสดุกีฬา 5331300 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5331400 
วัสดุการศึกษา 5331500 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 5331600 
วัสดุสนาม 5331700 
วัสดุสํารวจ 5331800 
วัสดุดนตรี 5331900 
วัสดุอ่ืน 5332000 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 5340000 
ค่าไฟฟ้า 5340100 
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5340200 
ค่าบริการโทรศัพท์ 5340300 
ค่าบริการไปรษณีย์ 5340400 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5340500 
งบลงทุน 5400000 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 5410000 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 5410100 
ครุภัณฑ์การศึกษา 5410200 
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ชื่อบัญช ี รหัสประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 5410300 
ครุภัณฑ์การเกษตร 5410400 
ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 5410500 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5410600 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 5410700 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5410800 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5410900 
ครุภัณฑ์โรงงาน 5411000 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 5411100 
ครุภัณฑ์กีฬา 5411200 
ครุภัณฑ์สํารวจ 5411300 
ครุภัณฑ์อาวุธ 5411400 
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 5411500 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5411600 
ครุภัณฑ์อ่ืน 5411700 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5411800 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5420000 
ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

5420100 

ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

5420200 

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 5420300 
ค่าชดเชยผลอาสิน 5420400 
ค่าเวนคืนที่ดิน 5420500 
ค่าถมดิน 5420600 
อาคารต่าง ๆ 5420700 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 5420800 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 5421100 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

5421200 

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 5421300 
งบรายจา่ยอ่ืน 5500000 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 5510000 
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ชื่อบัญช ี รหัสประเภท 
รายจ่ายอ่ืน 5510100 
งบเงินอุดหนุน 5600000 
หมวดเงินอุดหนุน 5610000 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 5610100 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5610200 
เงินอุดหนุนเอกชน 5610300 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5610400 
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                                                ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                           (หมายเหตุ 1) 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน 

ณ วันที่...................................................... 
 รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง 

รายได้จัดเก็บเอง 41000000    
หมวดภาษีอากร 41100000     
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001    
(2) ภาษีบํารุงท้องที่ 41100002    
(3) ภาษีป้าย 41100003    
(4) อากรการฆ่าสัตว์ 41100004    
(5) อากรรังนกอีแอ่น 41100005    
(6) ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 41100006    
(7) ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ้ามัน/ก๊าซ 
(8) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(9) ปรับมูลค่ารายได้ค่าภาษี 

41100007
41100008
41199999

  

 

 

รวม     
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต 41200000     
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 41210001     
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 41210002     
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 41210003     
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004     
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 41210005     
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 41210006     
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41210007     
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 41210008     
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 41210009     
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่    
      จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

41210010     

(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน 41210011     
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
      เพ่ือการโฆษณา 

41210012     

(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 41210013     
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 41210014     
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 41210015     
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 41210016     
(17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 41210017     
(18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 41210018     
(19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงาน 
      ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

41210019     

(20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทาํรายงานผลกระทบ  
      สิ่งแวดลอ้ม 

41210020     
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 รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง 
(21) ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 41210021     
(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 41210022     
(23) ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บรกิาร 41210023     
(24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจา้งให้บริการ 41210024     
(25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 41210025     
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
      สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

41210026     

(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย 41210027     
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าทิ้ง 41210028     
(29) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029     
(30) ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 41210030     
(31) ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 41210031     
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 41210032     
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(34) ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ของสัตว์ที่ตาย    
      โดยมิได้ถกูฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ 
(35) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 
(36) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 

41210033
41210034

 
41210035
41210036

    

(37) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 41219999     
(38) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 41220001     
(39) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002     
(40) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 41220003     
(41) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ 
      เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

41220004     

(42) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 41220005     
(43) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 41220006     
(44) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007     
(45) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 41220008     
(46) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 41220009     
(47) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010     
(48) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 41220011     
(49) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายหอพัก 41220012     
(50) ค่าปรับอ่ืน ๆ 41229999     
(51) ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 41230001     
(52) ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230002     
(53) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
      ต่อสขุภาพ 

41230003     

(54) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
      สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

41230004     

(55) ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41230005     
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 รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง 
(56) ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 41230006     
(57) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41230007     
(58) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 41230008     
(59) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 41239999     

รวม      
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000     
(1) ค่าเช่าที่ดิน 41300001     
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่ 41300002     
(3) ดอกเบ้ีย 41300003     
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 41300004     
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 41300005     
(6) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 41399999     

รวม      
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000     
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา 41400001     
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 41400002     
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 41400003     
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ 
     การพาณิชย์ 

41400004     

(5) เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 41400005     
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400006     
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 41499999     

รวม      
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000     
(1) ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ 41500001     
(2) ค่าจําหน่ายเศษของ 41500002     
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้ 41500003     
(4) ค่าขายแบบแปลน 41500004     
(5) ค่าเขียนแบบแปลน 41500005     
(6) ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 41500006     
(7) ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 41500007     
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 41500008     
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 41599999     

รวม      
หมวดรายได้จากทุน 41600000     
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001     
(2) รายได้จากทุนอ่ืนๆ 41699999     

รวม      
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 42000000     
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 รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง 
หมวดภาษีจัดสรร 42100000     
(1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 42100001     
(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 42100002     
(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 42100003     
(4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004     
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005     
(6) ภาษีสุรา 42100006     
(7) ภาษีสรรพสามิต 42100007     
(8) ภาษีการพนัน 42100008     
(9) ภาษียาสูบ 42100009     
(10) อากรประมง 42100010     
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 42100011     
(12) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012     
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013     
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 42100014     
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
      กฎหมายที่ดิน 

42100015     

(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 42100016     
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 42100017     
(18) ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 42199999     

รวม      
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43000000     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000     
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรบั อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 43100001     
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรบัดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ 
     ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

43100002     

รวม      
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้โดยระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ 44000000     
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ 44100000     
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น 

44100001     

(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 44100002     
รวม      

หมายเหตุ 1. รายได้ปรับมูลค่าเพ่ือการอ่ืน หมายถึง บัญชีเพ่ือปรับมูลค่ารายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่  
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้สว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับชําระภาษีที่ดินและ  
                 สิ่งปลูกสร้างแทน และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน้ันได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายในการ 
                 จัดเก็บภาษีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 2. รายได้ปรับมูลค่าเพ่ือการอ่ืน ให้ใส่ (  ) เพ่ือลดยอด ในช่องรับจริง 
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แบบ กค.1 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดผูช้ําระภาษ ี(กค.1) ประจําป ีพ.ศ. ........ 
ประเภทภาษี........ 

 

ท่ี 

เลข
ประจําตัว
ผู้เสียภาษี
อากร/เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

 

ชื่อ - นามสกุล ท่ีอยู่ทรัพย์สิน ยอดประเมิน
ภาษี  

ยอดชําระ
ภาษี 

คงเหลือ 
ยังไม่ชําระภาษี หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

รวม     
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รายละเอียดผูช้ําระภาษี (แบบ กค. 1) 
 

รายละเอียดผู้ชําระภาษี หมายถึง การเก็บรายละเอียดผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชําระภาษีประจําปีโดยให้
คัดลอกข้อมูลจากทะเบียนลูกหน้ี หรือจาก ผ.ท.5 กรณีที่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยถือยอด
จํานวนเงินภาษีที่เคยประเมิน ประจําปีครั้งล่าสุดเพียงปีเดียว (เฉพาะยอดภาษีโดยไม่รวมเงินเพ่ิม) โดยให้เรียง
ตามหมวดตัวอักษร การบันทึกรายการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

 
 “ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้ใส่ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรปูแบบ 
 “ประจําปี พ.ศ.”   ให้ใส่ปี พ.ศ. ทีร่ับชําระภาษี 
 “ประเภทภาษี”   ให้ใส่ประเภทภาษี 
 “ที่”    ให้ใสล่ําดับที ่
 “เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร/ ใหใ้ส่เลขประจาํตัวผู้เสียภาษอีากรหรือเลขประจําตัวประชาชน   
   เลขประจําตัวประชาชน” ของผู้ชําระภาษี   
 “ช่ือ – นามสกลุ”  ให้ใส่ช่ือ นามสกุล ของผู้ชําระภาษี 
 “ที่อยู่ทรัพย์สนิ”   ให้ใสท่ี่อยู่ทรัพย์สินที่จัดเก็บภาษี 
 “ยอดประเมินภาษี”  ให้ใสจํ่านวนเงินภาษีที่ได้ประเมินไว้แล้ว  
     (หลังหักยอดบรรเทาแล้ว (ถ้ามี)) 
 “ยอดชําระภาษี”   ให้ใส่ยอดชําระภาษีเมื่อได้รับชําระภาษี 
 “คงเหลือยังไม่ชําระภาษี”  ให้ใส่ยอดคงเหลือภาษีที่ยังไม่ได้รับชําระ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
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แบบ กค.2 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายละเอียดลกูหนี้ (กค.2) ปี พ.ศ. ........... 
ประเภทภาษี.............. 

 
 เลขประจําตัว 

ผู้เสียภาษี
อากร/เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู่ทรัพย์สิน 

  
รวมยอด

คงเหลือยังไม่
ชําระภาษี 

หมายเหตุ 
 
ท่ี ยอดค้างชําระ

ภาษี 
ยอดชําระ

ภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

รวม      
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รายละเอียดลกูหนี้ (แบบ กค.2) 
 
 รายละเอียดลูกหน้ี (แบบ กค.2) หมายถึง การเก็บรายละเอียดลูกหน้ีผู้ค้างชําระภาษี แต่ละภาษีแบบ 
กค.1 หรือทะเบียนลูกหน้ีซึ่งได้รับการประเมินถูกต้องแล้ว ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และให้รวมถึงลูกหน้ีปีก่อน  ซึ่ง
ปรากฏยอดในงบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกรายการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  
 “ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้ใส่ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรปูแบบ 
 “ประจําปี พ.ศ.”   ให้ใส่ปี พ.ศ. งบประมาณรายจ่าย 
 “ประเภทภาษี”   ให้ใส่ประเภทภาษี 
 “ที่”    ให้ใสล่ําดับที ่
 “เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร/ ใหใ้ส่เลขประจาํตัวผู้เสียภาษอีากรหรือเลขประจําตัวประชาชน   
   เลขประจําตัวประชาชน” ของผู้ชําระภาษี   
 “ช่ือ – นามสกลุ”  ให้ใสช่ื่อ นามสกุล ของผู้ชําระภาษี 
 “ที่อยู่ทรัพย์สนิ”   ให้ใสท่ี่อยู่ทรัพย์สินที่จัดเก็บภาษี 
 “ยอดค้างชําระภาษี”  ให้ใส่ยอดค้างชําระภาษี 
 “ยอดชําระภาษี”   ให้ใส่ยอดที่ได้รบัชําระภาษีในปีปัจจุบัน 

“รวมยอดคงเหลือ  ให้ใส่ยอดรวมของภาษีที่ยังไม่ได้ชําระ 
  ยังไม่ชําระภาษี” 
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ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบทดลอง

ณ วันที่...........................................................
ยอดยกมา รายการระหว่างเดือน ยอดยกไป

เงินสด 11011000
เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 11012001
                                  - ประจํา 11012002       
                                  - กระแสรายวัน 11012003
เงินฝากเงินทุนส่งเสรมิกิจการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 11031000
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 11032000
ลูกหน้ี – ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 11043001
ลูกหน้ี  - ภาษีบํารุงท้องท่ี 11043002
ลูกหน้ี  - ภาษีป้าย 11043003
ลูกหน้ี  - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 11043004
ลูกหน้ีรายได้อื่น ๆ 11044000
ลูกหน้ีอื่น ๆ 11046000

ฯลฯ
รายจ่ายค้างจ่าย 21010000
ฎีกาค้างจ่าย 21020000
รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ 21030000
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 21040001
เงินรับฝาก กบท. 21040002

ฯลฯ
เงินสะสม 31000000
เงินทุนสํารองเงินสะสม 32000000
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001
ภาษีบํารุงท้องท่ี 41100002
ภาษีป้าย 41100003
อากรการฆ่าสัตว์ 41100004

ฯลฯ
งบกลาง 51100000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 52200000

ฯลฯ
รวม

ช่ือบัญชี รหัสบัญชี
เดบิต เครดิตเดบิต เครดิตเดบิต เครดิต

  

หมายเหตุ   1. ยอดยกมาและยอดยกไป ให้แสดงยอดคงเหลือตามหลักการบัญชีทางด้านเดบิต หรือเครดิต เพียงด้านเดียว 
    2. รายการระหว่างเดือนให้แสดงยอดท่ีเคลื่อนไหวในแต่ละบัญชีท้ังด้านเดบิต และเครดิต หากบัญชีใดมีรายการเคลื่อนไหวท้ังด้าน
       เดบิต และเครดิต จะมีจํานวนเงินท้ังในช่องเดบิต และเครดิต 
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ 

สําหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25X2 

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สนิ 

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรพัย์สนิ 
แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด 

ชื่อ จํานวนเงิน 
 25X2 25X1  25X2 25X1 

ที่ดิน  
 ที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิ 
อาคาร 
 อาคารสํานักงาน 

ฯลฯ 
สิ่งปลูกสรา้ง  
 สิ่งปลูกสร้าง 
ครุภัณฑ์  
 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 

ฯลฯ 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  
 ถนน 
 สะพาน  

ฯลฯ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน 
 อสังหารมิทรัพย์เพ่ือการลงทุน- ที่ดิน 

ฯลฯ 
สินทรัพย์ - ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน
 อาคาร - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

ฯลฯ 
 

รวม 

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

 
รายได้ 
เงินสะสม 
เงินทุนสํารองเงินสะสม 
เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
รับโอน 

ฯลฯ 

 
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

 
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX XXX XXX XXX
คําอธิบาย 

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอ่ืนใดยกเว้น
เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ประโยชน์โดยตรง รวมท้ังทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพ่ือเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น 
ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น  

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท 
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ 
สําหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25X2 

 
หมายเหตุ 8 ลูกหนีค้่าภาษี 

 
ประเภทลูกหนี ้

25X2 25X1 
ประจําปี จํานวน

ราย 
จํานวน
เงิน 

ประจําป ี จํานวน
ราย 

จํานวน
เงิน 

ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2555
2557

XX
XX

XXX
XXX

2555 
2557 

XX
XX

XXX
XXX

รวม XX XXX  XX XXX
ลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ 2555

2557
XX
XX

XXX
XXX

2555 
2557 

XX
XX

XXX
XXX

รวม XX XXX  XX XXX
ลูกหน้ีภาษีป้าย 2555

2557
XX
XX

XXX
XXX

2555 
2557 

XX
XX

XXX
XXX

รวม XX XXX  XX XXX
ลูกหน้ีภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

2563 XX XXX - - - 

รวม XX XX    
รวมทั้งสิน้ XX XXX  XX XXX
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ 
สําหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25X2 

 
หมายเหตุ 21 เงินสะสม 

25X2 25X1 
เงินสะสม 1 ตุลาคม 
 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
 หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม 
บวก    รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 

 รายจ่ายค้างจ่าย 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม 
เงินสะสม 30 กันยายน 

                              XXX 
  XXX 
 XXX 
              XXX 
              XXX 
              XXX 
              XXX 
              XXX 

(XXX)       XXX 
               XXX 

 

      XXX 
  XXX 
    XXX 

  XXX 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
  XXX 
 (XXX)      XXX 
               XXX

 
เงินสะสม 30 กันยายน  ประกอบด้วย      25X2   25X1 
 1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน      XXX    XXX 
 2. เงินฝากกองทุน        XXX    XXX 
 3. ลูกหนี้ค่าภาษี        XXX    XXX 
 4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ       XXX    XXX 
 5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ท่ีชําระหนี้แล้ว  
     (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)   XXX    XXX 
 6. เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้      XXX    XXX 
          XXX    XXX 
 
         25X2   25X1 
ท้ังนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน    XXX    XXX 
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 
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หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่ต้องแสดงช่องใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ................................. ถึง ...................................................... 

รายการ/หมวด ประมาณ
การ 

รวมจ่าย
จากเงินงบ 
ประมาณ 

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์
/เฉพาะกิจ

ใบผ่าน 
รายการ

บัญชีทั่วไป
รวม บริหาร 

งานทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

การ 
เกษตร การพาณิชย์ งบกลาง 

รายจ่าย 
งบกลาง 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุน 

                 

รวมรายจ่าย                  
รายรับ 
ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพยส์ิน 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้จากทุน 
ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

                 

รวมรายรับ                  
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ํากว่า)รายจ่าย   

 
        ........................................                                  .......................................              ......................................... 

(   )  (            )   (    ) 
         ผู้อํานวยการกองคลัง                 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่ต้องแสดงช่องใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับและเงนิสะสม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ................................. ถึง ...................................................... 

รายการ/หมวด ประ 
มาณการ 

รวมจ่าย
จากเงินงบ 
ประมาณ 

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์
/เฉพาะกิจ

ใบผ่าน
รายการ
บัญชี
ทั่วไป 

รวม 
รวมจ่าย
จากเงิน
สะสม 

รวม บริหาร 
งานทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การ 
ศึกษา 

สาธารณ
สุข 

สังคม
สงเคราะห์

เคหะและ
ชุมชน 

สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

การ 
เกษตร 

การ
พาณิชย์ งบกลาง 

รายจ่าย 
งบกลาง 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุน 

                   

รวมรายจ่าย                    
รายรับ 
ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์
รายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้จากทุน 
ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

                   

รวมรายรับ                    
รายรับสูงกว่าหรอื(ต่ํากว่า)รายจ่าย     

 
  

      ........................................                                  .......................................              ......................................... 
(   )  (            )   (    ) 
         ผู้อํานวยการกองคลัง              ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่ต้องแสดงช่องใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ................................. ถึง ...................................................... 

รายการ/หมวด ประ 
มาณการ 

รวมจ่ายจาก
เงินงบ 

ประมาณ 

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุน

ระบุ
วัตถุประสงค์
/เฉพาะกิจ 

ใบผ่าน
รายการ

บัญชีทั่วไป 
รวม รวมจ่ายจาก

เงินสะสม 

รวมจ่ายจาก
เงินทุน

สํารองสะสม
รวม บริหาร 

งานทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การ 
ศึกษา 

สาธารณ 
สุข 

สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

การ 
เกษตร การพาณิชย์ งบกลาง 

รายจ่าย 
งบกลาง 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุน 

                    

รวมรายจ่าย                     
รายรับ 
ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์
รายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้จากทุน 
ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

                    

รวมรายรับ                     
รายรับสูงกว่าหรอื(ต่ํากว่า)รายจ่าย     

 

 

      ........................................                                  .......................................              ......................................... 
(   )  (            )   (    ) 
         ผู้อํานวยการกองคลัง                 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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