






หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ จํานวนเงิน

เงินสด 39,246.85

   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสุไหงโก-ลก

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 914-1-00761-1 163,722,711.21

ประเภทประจํา  บัญชีเลขที่ 914-2-02670-9 149,174,637.12

ประเภทประจํา  บัญชีเลขที่ 914-2-03262-8 1,519,982.64

   ธนาคารออมสิน  สาขาสุไหงโก-ลก

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 0-2006491759-2 5,192,827.64

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 0-5359000614-3 80,183.97

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 300037579921 30,000,000.00

ประเภทประจํา  บัญชีเลขที่ 3-4359001401-9 137,611,556.75

   รวม 487,341,146.18

วันที่พิมพ์ : 8/1/2564  14:40

หน้า : 1/1

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



หมายเหตุ 4

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายการ จํานวนเงิน

เงินรับฝาก

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 9,032.15

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1) 1,185,694.07

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2) 320,134.88

รวม 1,514,861.10

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานเงินรับฝาก

วันที่พิมพ์ : 8/1/2564  14:41

หน้า : 1/1

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส
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หมายเหตุ 4.1

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

รายการ จํานวนเงิน

งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50,556.00

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 13,128.00

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 34.00

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 19,837.07

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 1,980.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 56,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 154,700.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์ 351,107.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 388,295.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 59,677.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์ 49,200.00

งานระดับมัธยมศึกษา-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 20,000.00

งานระดับมัธยมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 10,000.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ-โครงการชลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เด็ก และเยาวชนเทสบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ประจําปี 
2562 -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

5,000.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพือส่งเสริมสุขภาวะแก่ชุมชน เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ประจําปี 2562-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

110.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ-โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก-เงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

6,070.00

รวม 1,185,694.07

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



หมายเหตุ 4.2

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

รายการ จํานวนเงิน

ค่าตรวจแบบ 10 % 2,274.00

เงินฝากค่าปรับผิด พรบ รักษาความสะอาด 11,800.00

เงินฝากประกันสัญญา 23,562.00

เงินฝากเพื่อซ่อมแซม ร 5 14,625.50

เงินฝากสปสช. 1,343.00

เงินรับฝากชดเชยค่าประกันอัคคีภัย 97,747.00

เงินรับฝากประกันสังคม 579.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกคืนจังหวัด 110.00

เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด 168,094.38

รวม 320,134.88

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

วันที่พิมพ์ : 8/1/2564  14:48

หน้า : 1/1

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,800,000.00 2,503.75 -1,797,496.25

ภาษีบํารุงท้องที่ 500,000.00 6,290.26 -493,709.74

ภาษีป้าย 1,000,000.00 4,882.00 -995,118.00

อากรการฆ่าสัตว์ 70,000.00 17,770.00 -52,230.00

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,129,000.00 33,608.00 -2,095,392.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,499,000.00 65,054.01 -5,433,945.99

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 10,000.00 1,479.25 -8,520.75

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000.00 0.00 -1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,000.00 2,082.60 -6,917.40

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,600,000.00 300,356.93 -2,299,643.07

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 250,000.00 49,150.00 -200,850.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถาน
ที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

150,000.00 9,950.00 -140,050.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 5,000.00 1,500.00 -3,500.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อการโฆษณา

1,000.00 0.00 -1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 40,000.00 8,780.00 -31,220.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 250,000.00 73,180.00 -176,820.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 10,000.00 2,390.00 -7,610.00

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 203,990.59 203,990.59

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00 2,850.00 -197,150.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 100.00 100.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 1,000.00 9,020.00 8,020.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 50,000.00 500.00 -49,500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 52,000.00 22,323.44 -29,676.56

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

460,000.00 15,400.00 -444,600.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร

30,000.00 0.00 -30,000.00

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 20,000.00 3,000.00 -17,000.00

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 0.00 -4,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000.00 220.00 -1,780.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง

9,000.00 80.00 -8,920.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,154,000.00 706,352.81 -3,447,647.19

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,400,000.00 563,408.00 -3,836,592.00

ดอกเบี้ย 5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,400,000.00 563,408.00 -8,836,592.00

วันที่พิมพ์ : 11/1/2564  09:21 หน้า : 1/2



หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 6,000,000.00 0.00 -6,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,000,000.00 0.00 -6,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 1,000.00 1,600.00 600.00

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 5,000.00 1,390.00 -3,610.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 700,000.00 148,563.00 -551,437.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 706,000.00 151,553.00 -554,447.00

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 100,000.00 623,787.00 523,787.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 100,000.00 623,787.00 523,787.00

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 690,000.00 1,325.87 -688,674.13

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 100,000,000.00 14,982,759.66 -85,017,240.34

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 14,800,000.00 3,851,858.30 -10,948,141.70

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 500,000.00 12,621.56 -487,378.44

ภาษีสรรพสามิต 36,000,000.00 9,402,090.32 -26,597,909.68

ค่าภาคหลวงแร่ 350,000.00 91,650.88 -258,349.12

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 300,000.00 35,468.86 -264,531.14

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

170,000.00 78,268.00 -91,732.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 152,810,000.00 28,456,043.45 -124,353,956.55

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

243,250,500.00 111,880,200.00 -131,370,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 243,250,500.00 111,880,200.00 -131,370,300.00

รวมทั้งหมด 421,919,500.00 142,446,398.27 -279,473,101.73

วันที่พิมพ์ : 11/1/2564  09:21 หน้า : 2/2


