
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปากช่อง

อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 300,821,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 19,800,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 16,000,000 บาท
ประมาณการรายรับตามบัญชีคุมผู้ชําระภาษีโรงเรือนและทีดินใกล้เคียง
กับรายรับในปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรายรับตามบัญชีคุมผู้ชําระภาษีบํารุงท้องทีและใกล้เคียงราย
รับในปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 3,200,000 บาท
ประมาณการรายรับตามบัญชีคุมผู้ชําระภาษีป้าย และใกล้เคียงรายรับในปี
ทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,524,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 380,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา และจากทะเบียนคุมผู้
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีเทศบัญญัติกําหนดไว้

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ผู้มีหน้าทีดําเนินการ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการของงานทะเบียนราษฎร ใกล้เคียงกับ
ปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการของงานทะเบียนราษฎร ใกล้เคียงกับ
ปีทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  08:56:13 หน้า : 1/4



ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา ตามประมาณการ
งานทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา ตามประมาณการ
งานทะเบียนราษฎร
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สําหรับผู้กระทําผิดสัญญากับเทศบาล ซึงใกล้เคียง
กับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรายรับตามประมาณการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ใกล้
เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับตามประมาณการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ใกล้
เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้จากจํานวนตลาดเอกชนในเขตเทศบาล อัตราใบ
อนุญาตละ 1,500  บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,525,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 4,225,000 บาท
        ค่าเช่าอาคารพาณิชย์
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา และตามสัญญาเช่า
อาคารจํานวน 1 แปลง และทีดินกรมธนารักษ์ กระทรวงการ
คลัง จํานวน  3  แปลง
        ค่าเช่าแผงตลาด
ประมาณการรายรับตามสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาล
        ค่าเช่าวางขายของในตลาด(หาบเร่)
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้จากผู้ที
วางขายของในตลาดและหาบเร่ทีขายในเขตเทศบาล
        ค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ
ประมาณการรายรับตามสัญญาเก็บรายเดือนๆละ  2,500 บาท
        ค่าเช่าลานจอดรถยนต์
ประมาณการรายรับตามสัญญาเก็บรายเดือน
        ค่าเช่ารถสุขาเคลือนที
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา ของประมาณการกองสาธารณ
สุขฯ

ดอกเบีย จํานวน 2,300,000 บาท
         ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา 
         ดอกเบียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กสท.
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 8,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการรายรับจากกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ  40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 950,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีทีผ่านมาจากการขายแบบสอบราคาและ
ประกวดราคา
ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา ตามประมาณการของกองช่าง
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 134,021,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 75,821,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 16,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 16,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา และตังรับตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานายใก้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา และตังรับตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานายใก้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 16,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงรายรับในปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 125,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 125,000,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับในปีทีผ่านมา 
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