
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 730,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 66,050,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 500,000 บาท

     ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 91
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วย
การกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับ
การประเมินภาษี ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ที่ต้องเสียหรือที่พึงชําระหรือที่ค้างอยู่
หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 50,000 บาท

     ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 91
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วย
การกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับ
การประเมินภาษี ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ที่ต้องเสียหรือที่พึงชําระหรือที่ค้างอยู่
หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 51,500,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม ตามฐานจํานวนผู้ที่อยู่ในข่าย
จะเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 14,000,000 บาท

     ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
โดยประมาณการตามฐานผู้อยู่ในข่ายที่ชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 10,279,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 50,000 บาท

     ประมาณการรับใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
และพิจารณาจากรายรับจริงของปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท

     ประมาณการรับใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
และพิจารณาจากรายรับจริงของปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 6,000,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจาก
พิจารณาจากรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 240,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง ตามเงื่อนไขในสัญญา
ให้สิทธิในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 170,000 บาท

     ประมาณการรับใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปงบประมาณ
ที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 250,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา และผู้ประกอบการได้ใช้
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 40,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าผู้มาใช้บริการ
ด้านทะเบียนราษฎรจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 800,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจาก
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจาก
คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการไม่เพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 17,000 บาท

     ประมาณการรับใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการ, จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ, ค่าธรรมเนียมขอ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ และ
ค่าธรรมเนียมขอดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบ
พาณิชย์กิจ ไม่เพิ่มขึ้นมากนักและพิจารณาจากรายรับจริงของป
งบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 25,000 บาท

     ตั้งเพิ่มรายการใหม่ เนื่องจากปที่ผ่านมา ประมาณการรับไว้
รวมกับรายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ และเพื่อให้ชัดเจนและถูกต้อง
กับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) และรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 3,000 บาท

     ตั้งเพิ่มรายการใหม่ เนื่องจากปที่ผ่านมา ประมาณการรับ
ไว้รวมกับรายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ และเพื่อให้ชัดเจนและ
ถูกต้องกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) และ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง สําหรับค่าธรรมเนียมบริการ
รักษาสัตว์ คาดการณ์จากจํานวนผู้มาใช้บริการรักษาสัตว์
ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การเพิ่ม
บริการรักษาสัตว์และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ประกาศ
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2548, ค่าธรรมเนียมของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ฯลฯ 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมี
รายได้ประเภทนี้ จากผู้กระทําความผิดกฎหมาย
จราจรไม่มากนัก

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมี
ผู้กระทําความผิดไม่มากนัก และพิจารณาจาก
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

     ประมาณการรับใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
ประกอบกับ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎรให้มีการแจ้งการเกิด
ได้ที่สํานักทะเบียน ณ ภูมิลําเนาของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง และการแจ้งการตายสามารถแจ้งได้ ณ สํานัก
ทะเบียนที่จัดการศพ และคาดว่าจะมีผู้กระทําผิด
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 10,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทําผิด
ไม่มากนัก และพิจารณาจากรายรับจริงของปงบประมาณ
ที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมี
ผู้กระทําความผิดไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากรายได้ประเภทนี้
เปนรายได้ที่ไม่แน่นอน ซึ่งเกิดจากการปรับผิดสัญญา
ของคู่สัญญาเทศบาล

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

     ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจาก
ผู้ที่ทําธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม และเพื่อรองรับหากมี
ผู้ที่ทําธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 1,270,000 บาท

     ประมาณการรับใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
มีใบอนุญาตบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 110,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม ตามฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 11,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม ตามฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม ซึ่งพิจารณาจาก
จํานวนผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการด้าน
นี้ไม่มากนัก

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ผ่านมาและพิจารณาจากจํานวนผู้ขอ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ในแต่ละป
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 10,287,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 4,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม ตามเงื่อนไขใน
สัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 3,283,500 บาท

     ประมาณการสําหรับค่าเช่าที่ได้รับจากอาคารพาณิชย์
ค่าเช่าแท่นที่วางขายของในตลาดสดเทศบาล 2 ,3 ,5 ,6
และค่าเช่าและค่าบริการห้องน้ํา-ห้องส้วม และทรัพย์สิน
อื่นของเทศบาลฯ

ดอกเบี้ย จํานวน 7,000,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง โดยพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารและจํานวนเงินสะสมเทศบาล
ที่ฝากธนาคารไว้เปนเกณฑ์ในการคํานวณ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 4,200,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 4,200,000 บาท

     ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
โดยคํานวณจากยอดกําไรสุทธิในอัตราร้อยละ 30
ของกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล 1 และ 2

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,577,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 600,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากพิจารณา
จากรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 300,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่า
จะมีงบลงทุนที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก
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ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 7,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจาก
รายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 70,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมี
ผู้มาขอรับบริการด้านนี้ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 600,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม เนื่องจากเปนรายได้
ที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถจําแนกเข้าในรายได้
ประเภทอื่นได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 300,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

     ตั้งเพิ่มรายการใหม่ เนื่องจากปที่ผ่านมาประมาณการ
รับไว้เปนรายได้ค่าขายเศษของ และเพื่อให้ชัดเจนและ
ถูกต้องกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-laas)
และรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 293,537,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 2,400,000 บาท

     ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
และพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปงบประมาณ
ที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 175,237,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากคาดว่ารัฐบาล
จะจัดสรรให้ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก และพิจารณาจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 31,000,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล
จัดสรรให้ในปงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 800,000 บาท

     ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจาก
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปงบประมาณที่ผ่านมา และ
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 59,000,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล
จัดสรรให้ในปงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 600,000 บาท

     ประมาณการรับเท่าเดิม และพิจารณาจากที่รัฐบาล
จัดสรรให้ในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง และพิจารณาจากที่รัฐบาล
จัดสรรให้ในปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 24,000,000 บาท

     ประมาณการรับลดลง และพิจารณาจากที่รัฐบาล
จัดสรรให้ในปงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมี
ผู้ทํานิติกรรมที่ดินไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 343,769,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 343,769,500 บาท

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 0023.3/
ว 6010 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเปน
หน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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