
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบางกระบือ

อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,479,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 140,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 130,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 269,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

2.1 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท

2.2 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 70,000
 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

2.3 ประเภทรายwfhในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนาย หรือสะสมอาหาร จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

2.4 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ
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คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 1,000 บาท

2.5 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลํา
น้ํา จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

2.6 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 120,000 บาท

2.7 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมอื่น จํานวน 120,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

2.8 ประเภทรายได้คาปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจรทาง
บก จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

2.9 ประเภทรายได้คาปรับผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผาน

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

2.10 ประเภทรายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

2.11 ประเภทรายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสม
อาหาร จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

2.12 ประเภทรายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

2.13 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอื่น ๆ
 นอกเหนือจากรายการข้างต้น จํานวน 1,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา แยกเปน
- คาธรรมเนียม อื่น ๆ 
- คาปรับ อื่น ๆ
- คาใบอนุญาต อื่น ๆ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 335,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 1,000 บาท

3.1 ประเภทรายรับคาเชาหรือคาบริการสถานที่ จํานวน 1,000
 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 184,000 บาท

3.2 ประเภทรายรับรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือ
จากรายการข้างต้น จํานวน 184,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

4.1 ประเภทรายรับเงินชวยเหลือจากการ
ประปา จํานวน 200,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

5.1 ประเภทรายรับคาขายเอกสารการจัดซื้อจัด
จ้าง จํานวน 20,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้ตามที่คาดวาจะได้รับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

5.2 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้าง
ต้น จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,290,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 400,000 บาท

1.1 ประเภทรายwfhภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อ
เลื่อน จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

1.2 ประเภทรายได้ภาษีมูลคาเพิ่ม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
 จํานวน 10,000,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 800,000 บาท

1.3 ประเภทรายรับภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายท้อง
ถิ่น จํานวน 800,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

1.4 ประเภทรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,520,000 บาท

1.5 ประเภทรายได้ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,520,000 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท

1.6 ประเภทรายได้คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564  09:19:06 หน้า : 4/5



คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 10,000 บาท

1.7 ประเภทรายได้คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 10,000
 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

1.8 ประเภทรายได้คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 500,000 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผาน
มา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 8,220,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,220,000 บาท

1.1 ประเภทรายได้เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน 8,220,000
 บาท 
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับการจัด
สรรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
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