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33,093,000   บาท                   แยกเป็น

หมวดภาษีอากร ตั้งรับรวม 340,000 บาท
 (1) ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จ านวน 280,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (2) ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 25,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการต่ ากว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (3) ภาษีป้าย จ านวน 35,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ตั้งรับรวม 335,000 บาท
 (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จ านวน 1,500 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (3) ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน 1,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 200,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 70,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา.

รายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลดอนขมิ้น
อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบรุี

รายไดจ้ัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น          
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 (7) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (8) ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (9) ค่าปรับอื่นๆ จ านวน 1,500 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจกการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 28,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (11) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จ านวน 5,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (12) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 3,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 500 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 500 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน ตั้งรับรวม 160,000 บาท
 (1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน 40,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (2) ดอกเบีย้ จ านวน 120,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ตั้งรับรวม 1,600,000 บาท
 (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าน้ าประปา) จ านวน 1,600,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด ตั้งรับรวม 6,000 บาท
 (1) ค่าขายแบบแปลน จ านวน 5,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 1,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

หมวดรายไดจ้ากทุน ตั้งรับรวม 2,000 บาท
 (1) ค่าขายทอดตลาดสินทรัพย์ จ านวน 2,000 บาท

ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

หมวดภาษีจัดสรร ตั้งรับรวม 15,650,000 บาท
 (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 200,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (2) ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,600,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (3) ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 จ านวน 2,600,000 บาท
ค าขี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 90,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (5) ภาษีสุรา จ านวน 1,000,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (6) ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,050,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (7) ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีทีแ่ล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

 (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

รายไดร้ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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 (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,000,000 บาท

ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ตั้งรับรวม 15,000,000 บาท
 (1) เงินอุดหนุนทัว่ไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

จ านวน 15,000,000 บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีทีแ่ล้ว  โดยประมาณจากรายรับจริงของปีทีผ่่านมา

รายไดร้ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน


