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อําเภอ หนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตําบลหนองม่วง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 28,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 190,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 160,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,766,600 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 93,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีป้าย จํานวน 210,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 2,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 900,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 1,205,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 40,102,400   บาท  แยกเป็น
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          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 4,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือ
พืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 72,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 70,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,200,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จํานวน 10,000 บาท
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          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,680,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 90,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 103,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,650,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,650,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 80,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 30,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 310,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
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          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทํา

จํานวน 12,386,800 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,386,800 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,500,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีสุรา จํานวน 850,000 บาท

          ตังรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนมาก ที
มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
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