
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบางกระบือ

อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 21,749,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 92,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 60,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 25,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 89,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 69,000 บาท
2.1 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน  69,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

2.2 ประเภทรายรับในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
 สถานที่จําหน่าย หรือสะสมอาหาร   จํานวน    1,000   บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท
2.3 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
 จราจรทางบก     จํานวน  10,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่าที่จะได้รับการ
 จัดสรร

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท
2.4 ประเภทรายรับค่าปรับผิดสัญญา  จํานวน    1,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
2.5 ประเภทรายรับใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จํานวน        5,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

2.6 ประเภทรายรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่าย 
 หรือสะสมอาหาร     จํานวน        1,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
2.7 ประเภทรายรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง     จํานวน   1,000   บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ครบ

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
2.8 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
 ค่าปรับอื่น ๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น  จํานวน   1,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
 แยกเป็น
  - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ        250  บาท
  - ค่าปรับอื่น ๆ         250  บาท
  - ค่าใบอนุญาต         500  บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 185,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,000 บาท
3.1 ประเภทรายรับค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่      จํานวน      1,000   
บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 184,000 บาท
3.2 ประเภทรายรับรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือ
 จากรายการข้างต้น    จํานวน      184,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา จํานวน 200,000 บาท
4.1 ประเภทรายรับเงินช่วยเหลือจากการประปา      จํานวน  200,000  
บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
5.1 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน  จํานวน  20,000     บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท
5.2 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ
 ข้างต้น      จํานวน    3,000       บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,160,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 400,000 บาท
1.1 ประเภทรายรับภาษีและค่าธรรมเนียม  จํานวน    400,000 บาท
 รถยนต์หรือล้อเลื่อน 
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท
1.3 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กําหนด
 แผน ฯ      จํานวน     10,000,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ
 การจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 800,000 บาท
1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
 กฎหมายท้องถิ่น     จํานวน    800,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ
 การจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
1.4 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ             จํานวน       50,000    
บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดสรร

ภาษีสุรา จํานวน 420,000 บาท
1.5 ประเภทรายรับภาษีสุรา              จํานวน     420,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 900,000 บาท
1.6 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต             จํานวน     900,000    บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 10,000 บาท
1.8 ค่าภาคหลวงแร่    จํานวน      10,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เท่าที่ได้รับ
 จัดสรรจริง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 10,000 บาท
1.9 ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จํานวน      10,000 บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณไว้เท่ากับที่จะได้รับ
 จัดสรรจริง
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 570,000 บาท
1.7 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
 และนิติกรรมที่ดิน    จํานวน    570,000    บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 8,000,000 บาท

ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา        จํานวน         8,000,000   บาท
 คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ
 การจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
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