
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงสระ

อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 74,633,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,430,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยเทียบเคียงกับรายรับปีทีผ่าน
มา  เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ทีดิน จากอาคารหรือสิงปลูกสร้างอืน ซึงนําออกหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
การให้เช่า  ประกอบการค้าหรือให้ผู้อืนอยู่อาศัย  ตามพรบ.ภาษีโรงเรือน
และทีดิน   พ.ศ.2475  และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4  พ.ศ.2534  
     
     
    

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา   เป็น
รายได้ทีจัดเก็บจากผู้ทีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ตาม พรบ.ภาษีบํารุงท้อง
ที     
     
    

ภาษีป้าย จํานวน 870,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา  เป็น
รายได้ทีได้จัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีตามพรบ.ภาษีป้าย พ.ศ
.2510 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2534     
    
     

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา และคาด
ว่าจะได้รับในปีนี  เป็นรายได้จากค่าอากรฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบ
คุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ.2502     
     
    
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา   โดยเทียบเคียงกับรายรับปีทีผ่าน
มา     
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,333,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 190,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา      
     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
    

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 520,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา    
     

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 54,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา    
     

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา    
     
     

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     
     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ซึงคาดว่าจะได้รับในปีนี   ซึงเป็นราย
ได้จากการทีเจ้าหน้าทีตํารวจปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา    
     
     

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     
     

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ซึงคาดว่าจะได้รับในปี
นี  ซึง ประมาณการจากการเก็บค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค่าในทีหรือทาง
สาธารณะ     
     
    

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
    

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมาโดย
ประมาณการจาการเก็บค่าใบอนุญาตปลูกสร้างดัดแปลง,รือถอน,เคลือน
ย้ายหรือเปลียนแปลงการใช้อาคาร     
     
     

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ซึงคาดว่าจะได้รับในปีนี   โดย
ประมาณจากการอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงในเขต
เทศบาล     
     

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 72,500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจากรายได้จัดเก็บ
ค่าใบอนุญาตอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายได้จากใบอนุญาตประเภทใด
ประเภทหนึง ดังกล่าวข้างต้น      
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,360,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,860,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     

ดอกเบีย จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,100,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 550,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการไว้ตามลักษณะ  คาด
การว่าจะมีผู้มาซือแบบแปลน ในการประมูลการก่อสร้างเทศบาล     
     

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    เป็นรายได้ทีไม่เข้าประเภทใด
ประเภทหนึงข้างต้น     
     

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 36,360,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา เนือง
จากกรมส่งเสริมฯ ได้จัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือนใน
ปี พ.ศ.2558 ให้แก่เทศบาล โดยคาดว่าจะได้รับในปีนี      
     

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับเครือข่ายของผู้ที
เสียภาษีในพืนทีของเทศบาลตําบลเวียงสระ     

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา      

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา โดย
ประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ     
     

ภาษีสุรา จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,700,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา   โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 260,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
     

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีทีผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีทีผ่านมา     
    

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 27,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 27,500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับในปีนี โดยเป็นรายได้
จากเงินอุดหนุนเบียยังชีพผู้สูงอายุ เบียยังชีพผู้พิการ เงินเดือนครู และค่า
จ้างพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
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