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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่ลูกนก 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

        

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  70,000,000 บาท แยกเป็น     

รายไดจ้ดัเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 1,020,200 บาท 

    ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 762,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีบ ารุงทอ้งที่ จ านวน 186,200 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีป้าย จ านวน 72,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 664,100 บาท 

    คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จ านวน 1,800 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 49,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จ านวน 425,600 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัเทา่กบัปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 3,500 บาท 

 



    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัเทา่กบัปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ปรบัอืน่ ๆ จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ จ านวน 94,800 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั 
หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

จ านวน 700 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัเทา่กบัปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 1,300 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 500,000 บาท 

    ดอกเบีย้ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัเทา่กบัปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท 

    คา่ขายแบบแปลน จ านวน 60,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์
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    รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  
 



รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

  หมวดภาษีจดัสรร รวม 35,731,200 บาท 

    ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัเทา่กบัปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,300,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 8,900,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 815,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีสรุา จ านวน 2,861,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    ภาษีสรรพสามติ จ านวน 6,020,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 81,200 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 1,103,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัต ่ากวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ  จ านวน 6,141,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

    คา่ธรรมเนียมและคา่ใชน้ ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

  หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 31,974,500 บาท 

    เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน
เลือกท า 

จ านวน 31,974,500 บาท 

    ประมาณการรายรบัสงูกวา่ปีทีแ่ลว้  โดยประมาณการจากรายรบัในปีที่
ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

  
   



 


