
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทาไม

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 625,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว เนื่องจากยกเลิกภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
และเพื่อรองรับลูกหนี้คางชําระที่อาจมีขึ้น

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว เนื่องจากยกเลิกภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
และเพื่อรองรับลูกหนี้คางชําระที่อาจมีขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 511,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมาเปน
เกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมา
เปนเกณฑ์
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว เพื่อรองรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
จอดยานยนต์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมา
เปนเกณฑ์

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 386,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทา
ไม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาไม เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 15,000 บาท

 ประมาณการไวเทากับปที่แลว ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาไม เรื่อง ควบ
คุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 500 บาท

 ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมาเปน
เกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมาเปน
เกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

 ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ผานมาเปน
เกณฑ์

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว    โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ที่ผานมา
เปนเกณฑ์
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว    โดยคํานวณจากรายรับจริงของปที่ที่ผานมา
เปนเกณฑ์

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาไม 
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาไม 
เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยประมาณการจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเปนเกณฑ์

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเปนเกณฑ์

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเปนเกณฑ์

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 408,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเปนเกณฑ์

ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

 ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว โดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคาร
และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในปปัจจุบันรวมถึงเพื่อรองรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 168,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเปนเกณฑ์
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คาขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณตั้งรับจากการขาย
เอกสาร/แบบแปลนโครงการงบลงทุนของเทศบาลเปนเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

 ประมาณการไวมากกวาปที่แลว โดยคํานวณตั้งรับจากรายไดเบ็ดเตล็ดตางๆที่
ไมไดตั้งงบประมาณรายรับไว 

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  เพื่อรอรับการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินประจําปของเทศบาล

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,982,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และลอเลื่อน จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของป
ที่ผานมาเปนเกณฑ์

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 19,000,000 บาท

 ประมาณการไวมากกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของ
ปที่ผานมาเปนเกณฑ์

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว     โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรร
ของปที่ผานมาเปนเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 142,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว   โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของ
ปที่ผานมาเปนเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว    โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของ
ปที่ผานมาเปนเกณฑ์

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว    โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของป
ที่ผานมาเปนเกณฑ์
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

 ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของป
ที่ผานมาเปนเกณฑ์     

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว     โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับจัดสรรของ
ปที่ผานมาเปนเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 27,000,000 บาท

 ประมาณการไวโดยใชเกณฑ์เฉลี่ยตามที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่ผาน ๆ
 มา
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