
      รวมรายรับทัง้สิ้น บาท

รวม 10,582,500 บาท แยกเป็น

1.1  ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จ านวน 7,920,000 บาท
ค าชี้แจง

1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 320,000 บาท

ค าชี้แจง

1.3  ภาษีป้าย จ านวน 2,310,000 บาท
ค าชี้แจง

1.4  อากรการฆา่สัตว์ จ านวน 32,500 บาท

ค าชี้แจง

รวม 4,139,210 บาท แยกเป็น

จ านวน 280,000 บาท

ค าชี้แจง

2.2  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน 8,000 บาท

ค าชี้แจง

2.3  ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์ จ านวน 58,000 บาท

ค าชี้แจง

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

2.1  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณผ่านมาตามจ านวนป้ายในปัจจุบัน  และในอนาคต

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

                 เทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

1. หมวดภาษีอากร

      ประมาณการไว้ตามจ านวนรายของผู้ทีเ่คยเสียภาษี  และรายใหม่ทีค่าดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

     ประมาณการไว้ตามจ านวนรายของผู้ทีเ่คยเสียภาษี  และรายใหม่ทีค่าดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

รายไดท้ีจ่ัดเก็บเอง

150,345,500

    ประมาณการไว้ตามจ านวนรายของผู้ขออนุญาตฆา่สัตว์

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา



2.4  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 7,500 บาท

ค าชี้แจง  

2.5  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 1,230,000 บาท

ค าชี้แจง

2.6  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จ านวน 515,000 บาท

ค าชี้แจง

2.7  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จ านวน 34,800 บาท

ค าชี้แจง

2.8  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 23,500 บาท

ค าชี้แจง

2.9  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,050,000 บาท

ค าชี้แจง

2.10  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท

ค าชี้แจง

จ านวน 30,000 บาท

ค าชี้แจง

จ านวน 800,000 บาท

ค าชี้แจง

2.13  ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 5,500 บาท

ค าชี้แจง

2.14  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 67,000 บาท

ค าชี้แจง

2.11  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมี

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

2.12  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ต่ ากว่าเคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

พืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

     ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา



 จ านวน 3,710 บาท

ค าชี้แจง

2.16  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 6,200 บาท
ค าชี้แจง

รวม 2,294,790 บาท แยกเป็น

3.1  ค่าเช่าทีดิ่น จ านวน 1,090 บาท

ค าชี้แจง

3.2  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน 1,213,700 บาท
ค าชี้แจง

3.3  ดอกเบีย้ จ านวน 1,080,000  บาท

ค าชี้แจง

รวม 1,800,000 บาท แยกเป็น

4.1  เงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาล จ านวน 1,800,000 บาท

ค าชี้แจง

รวม 1,137,000 บาท แยกเป็น

5.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน 157,000 บาท

ค าชี้แจง

5.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 980,000 บาท
ค าชี้แจง

และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

4. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

5. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

2.15  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

     ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

3. หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา  จากการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดจากแม่ค้า



รวม 89,392,000 บาท แยกเป็น

1.1  ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 50,000,000 บาท

ค าชี้แจง

1.2  ภาษีมูลค่าเพิม่  1  ใน  9 จ านวน 12,150,000 บาท

ค าชี้แจง

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 1,320,000 บาท

ค าชี้แจง

1.4  ภาษีสุรา จ านวน 4,900,000 บาท

ค าชี้แจง

1.5  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 10,600,000 บาท

ค าชี้แจง

1.6  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 202,000 บาท

ค าชี้แจง

1.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 420,000 บาท

ค าชี้แจง

จ านวน 9,800,000 บาท

ค าชี้แจง

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 41,000,000 บาท

จ านวน 41,000,000 บาท

ค าชี้แจง

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

1.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดภาษีจัดสรร

1.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา


