
รายได้จดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร รวม 1,335,000.00    บาท

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวนเงิน 1,000,000.00     บาท

ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวนเงิน 70,000.00         บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ภาษีป้าย จ านวนเงิน 190,000.00       บาท

อากรฆ่าสัตว์ จ านวนเงิน 75,000.00         บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 505,000.00      บาท
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวนเงิน 3,500.00           บาท

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวนเงิน 5,500.00           บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จ านวนเงิน 300,000.00       บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวนเงิน 3,000.00           บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเก็บได้
ค่าธรรมเนียมการโอนร้านค้าตลาดนัดเกษตรกร จ านวนเงิน 15,000.00         บาท

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวนเงิน 5,000.00           บาท
ต้ังรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะลดลง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้  87,000,000  บาท  แยกเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์
อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้

ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น



ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารฯ จ านวนเงิน 5,000.00           บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข จ านวนเงิน 3,000.00           บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะลดลง
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย จ านวนเงิน 5,000.00           บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายฯ จ านวนเงิน 80,000.00         บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารฯ จ านวนเงิน 5,000.00           บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวนเงิน 10,000.00         บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวนเงิน 5,000.00           บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการจัดตั้งอาคาร จ านวนเงิน 1,500.00           บาท

ค่าใบอนุญาตโฆษณาใชเ้ครื่องขยายเสียง จ านวนเงิน 1,500.00           บาท

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวนเงิน 4,000.00           บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวนเงิน 50,000.00         บาท

ค่าปรับอ่ืนๆ จ านวนเงิน 3,000.00           บาท
ต้ังรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะลดลง

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน รวม 735,000.00      บาท

ค่าเชา่หรือค่าบริการสถานที่ จ านวนเงิน 85,000.00         บาท

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร จ านวนเงิน 600,000.00       บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ดอกเบีย้เงินฝาก (ก.ส.ท.) จ านวนเงิน 50,000.00         บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเท่าเดิม โดยต้ังรับตามรายรรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น



หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,050,000.00    บาท
ค่าบริการวางขายของตลาดนัด จ านวนเงิน 1,600,000.00     บาท

ค่าจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตลาดนัด จ านวนเงิน 400,000.00       บาท

ค่าเชา่แผงร้านค้าตลาดนัด จ านวนเงิน 50,000.00         บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000.00      บาท
ค่าขายแบบแปลน จ านวนเงิน 100,000.00       บาท

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวนเงิน 30,000.00         บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจดัสรร รวม 42,433,000.00  บาท

ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวนเงิน 22,105,500.00   บาท

ภาษีมลูค่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได ้ฯ (ภาษีมลูค่าเพ่ิม 1/9) จ านวนเงิน 6,300,000.00     บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวนเงิน 250,000.00       บาท
ต้ังรับเท่าเดิม  โดยต้ังรับตามรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเก็บได้
ภาษีสุรา จ านวนเงิน 2,200,000.00     บาท
ต้ังรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะลดลง
ภาษีสรรพสามติ จ านวนเงิน 5,180,000.00     บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวนเงิน 174,500.00       บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวนเงิน 100,000.00       บาท
ต้ังรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมทีด่นิ จ านวนเงิน 5,573,000.00     บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน จ านวนเงิน 550,000.00       บาท
ต้ังรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะลดลง

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น

ต้ังรับเพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมาทีค่าดว่าจะเพิม่ขึ้น



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 39,812,000.00  บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหน้าที่ จ านวนเงิน 11,191,900.00   บาท
เงินอุดหนุนทัว่ไป / เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ จ านวนเงิน 16,125,600.00   บาท
เงินอุดหนุนทัว่ไป / เบีย้ยังชพีผู้พิการ จ านวนเงิน 3,686,400.00     บาท
เงินอุดหนุนทัว่ไป / ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวนเงิน 8,758,600.00     บาท
เงินอุดหนุนทัว่ไป / งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ จ านวนเงิน 49,500.00         บาท
ประมาณการรายรับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560









  


