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รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
 

 

ของ 
 
 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ 
อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 

 
 
 

• ประมาณการรายรบั 

• รายจ่ายตามแผนงาน 

• รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
 
 

ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลดอนเจดยี์ 
อําเภอดอนเจดีย ์ จังหวดัสุพรรณบุร ี
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รายรบัประจาํปีงบประมาณ 36,040,000 บาท 
1. หมวดภาษีอากร รวม 1,043,000 บาท แยกเปน็ 

1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 600,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาและคาดว่าจะได้รับจริง  

1.2. ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 40,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

1.3. ภาษีป้าย จํานวน 400,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

1.4. ภาษีอากรสัตว์ จํานวน 3,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 768,500 บาท แยกเปน็ 

2.1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ จํานวน 3,000  บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา 

2.2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา 

2.3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จํานวน 350,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 จํานวน 10,000 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา 

2.5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,500  บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ โดยดูจากจํานวนผู้มาขอจดทะเบียน 
 

 

 

 

2.7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 จํานวน 25,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาและคาดว่าจะได้รับจริง 
2.8. ค่าปรับผู้กระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาและคาดว่าจะได้รับจริง 
2.9. ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจริง 
2.10. ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 150,000 บาท 
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คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2.11. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท 

คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2.12. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท 

คําชีแ้จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา 
2.13. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 จํานวน 1,500 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2.14. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน 500 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา 
3. หมวดรายได้จากทรพัย์สิน รวม 601,500 บาท แยกเปน็ 

3.1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่ จํานวน 1,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3.2. ดอกเบ้ีย จํานวน 600,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3.3. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 500 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ  
4. หมวดรายได้เบด็เตล็ด รวม 451,500 บาท แยกเปน็ 

4.1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,500 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

4.2. ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมา 

4.3. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 300,000 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
5. รายได้จากทุน รวม 5,500 บาท แยกเปน็ 

5.1. ค่าขายทอดตลาดจากทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

5.2. รายได้จากทุนอ่ืนๆ จํานวน 500 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ  
6. หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,170,000 บาท แยกเปน็ 

6.1. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจริง 

6.2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จํานวน 1,000,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ล่วงมาและคาดว่าจะได้รับจริง 

6.3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ล่วงมาและคาดว่าจะได้รับจริง 

6.4. ภาษีสุรา จํานวน  500,000 บาท 



 15

คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
6.5. ภาษีสรรพสามติ จํานวน 1,350,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ล่วงมาและคาดว่าจะได้รับจริง 
6.6. ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท 

คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
6.7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท 

คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
6.8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 จํานวน  1,200,000 บาท 

คําชีแ้จง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
7. หมวดเงินอุดหนุน รวม 17,000,000 บาท แยกเปน็ 

7.1. เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,000,000 บาท 
คําชีแ้จง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

 


