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ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกผู้ขออนุญำตทีด่ ำเนินกำรเก็บ      
ขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูลมีเพียงรำยเดียว      
     

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 570,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกได้มีกำรเร่งรัดกำรจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น               
     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล 7,200

ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 39,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกประชำชนขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง
มำกขึ้น            
     

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 3,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้          

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน 1,000

ภำษีป้ำย 300,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีจ ำนวนป้ำยของผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำเพิม่มำกขึ้น                    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,354,200

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรเพิม่มำกขึ้น       และ
เร่งรัดให้มีกำรจัดเก็บให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น                 

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 110,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกประชำชนได้มีกำรซ้ือขำยแบ่งแยก
ทีดิ่นมำกกว่ำปีทีผ่่ำนมำ          

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,400,000

ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 990,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 42,748,300   บาท  แยกเป็น

เทศบาลต าบลตลาด
อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ดอกเบีย้ 410,000
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกดอกเบีย้เงินฝำกอำจน้อยลง           
     

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 7,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีผู้ขออนุญำตเพิม่ขึ้น                

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 410,000

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ    
           ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 4,000
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีตลำดเอกชนเพียง
รำยเดียว                

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 58,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีผู้ประกอบกิจกำรเพิม่
มำกขึ้น                 

ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในทีห่รือทำงสำธำรณะ 300

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีกำรปรับผิดสัญญำ                 

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ     
           

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 1,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้              
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 644,000

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีประชำชนมำจดทะเบียนพำณิชย์
เพิม่ขึ้น                         

ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ     

ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพือ่กำรโฆษณำ 200
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ           
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,500

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร

11,000

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ   เนื่องจำกมีร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร
มำกขึ้น                
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ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้         

ภำษีสุรำ 1,500,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้   
ตำมกฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 3,200,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 190,000

ตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  จึงได้รับจัดสรรตำมกฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้               

ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,600,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้          

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 23,240,000

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 430,000

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 1,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินมำกขึ้น             

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ  
           รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 10,000
ค่ำธรรมเนียมรับสมัคร   จ ำนวน   1,000 บำท 
        ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีผู้มำขอรับรองส ำเนำ     
และถ่ำยเอกสำรน้อยลง 
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    จ ำนวน 9,000 บำท
        ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ    เนื่องจำกมีรำยได้เบ็ดเตล็ด
น้อยลง   เช่น  ยึดเงินค้ ำประกันสัญญำ , เงินเศรษฐกิจชุมชน, ค่ำซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้ำง                       

ค่ำขำยแบบแปลน 33,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกมีกำรขำยแบบแปลนมำกขึ้น           
ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 100

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 43,100
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หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,300,000
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจ            ถ่ำย
โอนเลือกท ำ

16,300,000

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น 7,000,000
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้   
ตำมกฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 50,000
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้  ตำม
กฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     

ภำษีสรรพสำมิต 3,200,000
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ  เนื่องจำกหน่วยงำนทีจ่ัดเก็บได้จัดสรรให้   
ตำมกฏหมำยทีก่ ำหนดไว ้     
     ค่ำภำคหลวงแร่ 70,000
























