
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานสิงห

อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 91,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,225,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 900,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

อากรการฆ่าสัตว จํานวน 75,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเก็บได 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 622,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมา
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะแก็บได 
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 340,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเก็บได

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 12,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
และคาดว่าจะลดลง 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มใหม่  โดยประมาณการตามรายรับของปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเก็บได 

ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะลดลง 

ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเก็บได 
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะลดลง 

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเก็บได 

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับลดลง  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะลดลง

ค่าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 95,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ตั้งรับลดลง  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะลดลง

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 8,000 บาท

ตั้งรับลดลง  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะลดลง

ค่าใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเก็บได
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะเก็บได 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรรับจริงของปที่ผ่านมาและคาด
ว่าจะเก็บได 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 875,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะลดลง 

ดอกเบี้ย จํานวน 835,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,350,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 2,350,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะเก็บได 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะลดลง 

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 9,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 45,097,939 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต จํานวน 680,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 23,157,939 บาท

ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่คาด
ว่าจะลดลง 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น  โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปที่ผ่านมาและคาดว่า
จะเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,000,000 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 90,000 บาท

ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่คาด
ว่าจะลดลง 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ตั้งรับเท่าเดิม  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะเก็บได 
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,400,000 บาท

ตั้งรับลดลง  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่ผ่านมาที่
คาดว่าจะลดลง 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 40,820,061 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 40,820,061 บาท

ประมาณการรายรับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562    
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