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การจ าแนกหมวดและประเภทรายรับ  
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
  รายรับ ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีรายรับประกอบด้วย รายได้ โดยจ าแนก
ออกเป็นดังนี้ 
  1. รายได้จัดเก็บเอง 
      1.1 หมวดภาษีอากร คือ รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
จัดเก็บ หรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งใหแ้ต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดภาษีอากร  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

 (2) ภาษีบ ารุงท้องที ่  

 (3) ภาษีป้าย  

 (4) อากรการฆ่าสัตว์  

 (5) อากรรังนกอีแอ่น  

 (6) ภาษีบ ารุง อบจ. จากการค้ายาสูบ  

 (7) ภาษีบ ารุง อบจ. จากการค้าน้ ามันกก๊าซ  

   

 
      1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่
บางส่วนตามที่มีกฎหมายก าหนด 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต  

(1) ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้พักโรงแรม 
(2) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์ 
     และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์  
  และการฆ่าสัตว์ 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรอง 
    ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 

 (4) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต 
     การขายสุรา 

 

 (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  
 (6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบ 

    จอดยานยนต์ 
- ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 

 (7) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - ค่าธรรมเนียมในการตรวจ 
   แบบแปลนก่อสร้างหรือ 
   ดัดแปลงอาคาร 
- ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
  หรือใบรับรอง 
- ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

 (8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  
 (9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  
 (10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 

     การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 
     สะสมอาหาร 

 

 (11) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสาน 
       และฌาปนสถาน 

- ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง 
   สุสานและฌาปนสถาน 
- ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ 
   สุสานและฌาปนสถาน 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
- ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

 (12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ัง 
       แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว 
       เพ่ือการโฆษณา 

 

 (13) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร - ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ 
- ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
   ส าเนาทะเบียนราษฎร 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
   รายการข้อมูลทะเบียนประวัติ 
- ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา 
  ทะเบียนบ้าน กรณีช ารุดสูญหาย 

 (14) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัว 
      ประชาชน 
 

- ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 
   ประจ าตัวประชาชน 
- ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน 
- ค่าธรรมเนียมการตรวจ 
   และคัดส าเนารายการ 
- ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรอง 
   ส าเนารายการบัตรประจ าตัว 
   ประชาชน 

 (15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ 
        ใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 

 (16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  
 (17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจ าสัตว์  
 (18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย 

       ที่ดินมาตรา 9  
 

 (19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต 
       เป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ 
       สิ่งแวดล้อม 

 

 (20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ 
       ท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 (21) ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาต 
      เป็นผู้ควบคุม 

 

 (22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม  
 (23) ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาต 

       เป็นผูร้ับจ้างให้บริการ 
 

 (24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ  
 (25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์  
 (26) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการส่งเสริมและ 

       รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 



 
 

 

14 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (27) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสีย  
 (28) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบ าบัดน้ าทิ้ง  
 (29) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  
 (30) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย  
 (31) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
 (32) ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมาย 

       การจัดระเบียบจอดยานยนต์ 
 

 (33) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร 
       ทางบก 

 

 (34) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย 
       การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 

 (35) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความ 
       สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      ของบ้านเมือง 

 

 (36) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย 
       การทะเบียนราษฎร 

 

 (37) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย 
       บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

 (38) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข  
 (39) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย 

       โรคพิษสุนัขบ้า 
 

 (40) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย 
        และข้อบังคับท้องถิ่น 

 

 (41) ค่าปรับการผิดสัญญา  
 (42) ค่าปรับผู้กระท าความผิด   

       ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
 

 (43) ค่าปรับอื่นๆ  
 (44) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

       หรือมูลฝอย 
 

 (45) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
       หรือมูลฝอย 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (46) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ 
       กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

 (47) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย 
       อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
       ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
       200 ตารางเมตร 

 

 (48) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
       ทางสาธารณะ 

 

 (49) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน  
 (50) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง 

- ค่าใบอนุญาตดัดแปลง 
- ค่าใบอนุญาตรื้อถอน 
- ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 
- ค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ้
- ค่าใบอนุญาตโฆษณา 
   ท านองการค้า 

 (51) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา 
        โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 

 (52) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 
 

 

 
      1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะ
เป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (1) ค่าเช่าที่ดิน  
 (2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ - ค่าเช่าห้องแถว 

- ค่าเช่าอาคาร 
- ค่าเช่าตลาด 
- ค่าเช่าโรงมหรสพ 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - ค่าเช่าร้านแผงลอย 
- ค่าเช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด 
- ค่าเช่าและค่าบริการ 
   ส้วมสาธารณะ 
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล 
- ค่าเช่าท่าเทียบเรือ 
- ค่าเช่าที่ฝากรถ 
- ค่าเช่าเรือจักรยานน้ า 
- ค่าบริการจากสระว่ายน้ า 
- ค่าบริการส าหรับบ าบัดน้ าเสีย 
- ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น 
- ค่าเช่าเขตทางหลวงท้องถิ่น 

 (3) ดอกเบี้ย - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่างๆ 

 (4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ - เงินปันผลจากการลงทุน 
 (5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด  
 (6) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ 

 
 

 
      1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์คือ รายได้อันเกิดจากการสาธารณูปโภค
และหรือการพาณิชย์ใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้จาก (1) เงินช่วยเหลือจากการประปา  
สาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์ 

(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล  

 (3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ 
   เดินรถประจ าทางหรือขนส่ง 
- เงินช่วยเหลือจากการจ าหน่าย 
   เนื้อสัตว์ 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - เงินช่วยเหลือจากกิจการ  
  จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 (4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ 
     สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 

 

 (5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม  
 (6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
 (7) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

 
 

 

      1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คือ รายได้อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใด
ดังกล่าวข้างต้น หรือมีระเบียบค าสั่งก าหนดให้อยู่ในหมวดนี้ 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (1) ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์   
 (2) ค่าจ าหน่ายเศษของ  
 (3) เงินที่มีผู้อุทิศให้  
 (4) ค่าขายแบบแปลน  
 (5) ค่าเขียนแบบแปลน  
 (6) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง  
 (7) ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร  
 (8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด  
 (9) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

 
 

 

      1.6 หมวดรายได้จากทุน คือ รายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้ตามท่ีระเบียบกฎหมายให้อ านาจไว้ 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้จากทุน  (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
(2) รายได้จากทุนอ่ืนๆ 
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  2. ภาษีจัดสรร  หมายถึง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดภาษีจัดสรร  (1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์       
 (2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  
 (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ 

    ร้อยละ 5 
 

 (4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรร 
    รายไดฯ้ 

 

 (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 (6) ภาษีสุรา  
 (7) ภาษีสรรพสามิต  
 (8) ภาษีการพนัน  
 (9) ภาษียาสูบ  
 (10) อากรประมง  
 (11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม 

       ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 

 (12) ค่าภาคหลวงแร่  
 (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  
 (14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย 

       อุทยานแห่งชาติ 
 

 (15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
       นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

 (16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร 
      ประมง 

 

 (17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  
 (18) ภาษีจัดสรรอื่นๆ 
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  3. เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ชื่อการจัดสรรจะ 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ อปท.  
     ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

เปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ 
     ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
     เลือกท า 

 

 


