
5,580,000.00 6,192,195.00 612,195.00 -
200,000.00 249,604.90 49,604.90 -

1,420,000.00 1,731,198.00 311,198.00 -
7,200,000.00 8,172,997.90 972,997.90 -

                  10,000.00                          6,722.10 -3,277.90 -

100.00 0.00 -100.00 -

                  40,000.00                        20,914.00 -19,086.00 -

                432,000.00                    1,240,390.00 808,390.00 -

                  10,000.00                          5,000.00 -5,000.00 -

                  35,000.00                        34,900.00 -100.00 -

                      500.00                            480.00 -20.00 -
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ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

หมวดภาษีอากร
ภาษโีรงเรือนและที่ดิน
ภาษบี ารุงทอ้งที่
ภาษปีา้ย

รายการ

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร

ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร



                  20,000.00                        19,300.00 -700.00 -

                    3,000.00                          3,220.00 220.00 -

                120,000.00                        43,050.00 -76,950.00 -

                      500.00                            120.00 -380.00 -

                    1,500.00                                  -   -1,500.00 -

                  40,000.00                        13,030.00 -26,970.00 -

                150,000.00                      152,900.00 2,900.00 -

                    9,000.00                        12,000.00 3,000.00 -

                    2,000.00                          2,000.00 0.00 -

                    2,000.00                          4,300.00 2,300.00 -

                      900.00                            210.00 -690.00 -

               876,500.00                  1,558,536.10                   682,036.10 -

                970,000.00                      926,213.00 -43,787.00 -

                259,000.00                      337,249.99 78,249.99 -
                    1,500.00                                  -   -1,500.00 -

             1,230,500.00                  1,263,462.99                     32,962.99 -
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ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคับทอ้งถิ่น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบยีนราษฎร

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าเงินปนัผลหรือเงินรางวลัต่างๆ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหารในครัว             
พื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน

รายการ



                900,000.00                      686,169.55 -213,830.45 -

               900,000.00                     686,169.55 -                 213,830.45 -

                130,000.00                        82,164.00 -47,836.00 -
                  22,000.00                        37,000.00 15,000.00 -

                      300.00                            440.00 140.00 -

                876,700.00                      795,192.00 -81,508.00 -
             1,029,000.00                     914,796.00 -114,204.00 -

                520,000.00 1,052,731.47 532,731.47 -
19,800,000.00 19,365,066.75 -434,933.25 -
4,680,000.00 4,127,683.33 -552,316.67 -

500,000.00 383,568.96 -116,431.04 -
1,980,000.00 0.00 -1,980,000.00 -
4,380,000.00 6,411,282.83 2,031,282.83 -

64,000.00 54,254.51 -9,745.49 -
60,000.00 60,666.60 666.60 -

7,980,000.00 12,007,652.00 4,027,652.00 2,713,500.00

39,964,000.00 43,462,906.45 3,498,906.45 2,713,500.00
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หมวดภาษีจัดสรร
ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

หมวดรายได้เบด็เตล็ด
ค่าจ าหน่ายเศษของ

รายการ

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ
ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษธีรุกิจเฉพาะ
ภาษสุีรา
ภาษสีรรพสามิต

ค่าขายแบบแปลน

ค่าจ าหน่ายแบบพมิพแ์ละค าร้อง

รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด



40,800,000.00 39,098,960.00 -1,701,040.00 -

40,800,000.00 39,098,960.00 -1,701,040.00 -
92,000,000.00 95,157,828.99 3,157,828.99 2,713,500.00
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หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปี รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป
รวมทกุหมวด
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