
ค่าเชา่แผงรายเดอืน ค่าแผงตลาดรายวนั ค่าไฟฟ้าตลาด ค่าไฟฟ้า ค่าท าความสะอาดค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าแบบพิมพ์

 ตุลาคม 2563 17,930.00 7,910.00 3,068.00 28,908.00 3,444.80 6,000.00 6,000.00 - 15,444.80 13,463.20 

 พฤศจกิายน 2563 11,470.00 11,610.00 - 23,080.00 2,883.82 6,000.00 6,000.00 14,883.82 8,196.18 

 ธันวาคม 2563 10,560.00 10,050.00 5,010.00 25,620.00 3,605.74 6,000.00 6,000.00 15,605.74 10,014.26 

 มกราคม 2564 11,390.00 10,005.00 4,377.00 25,772.00 3,972.98 6,000.00 6,000.00 15,972.98 9,799.02 

 กุมภาพันธ ์2564 8,500.00 4,225.00 2,469.00 15,194.00 2,018.18 6,000.00 6,000.00 14,018.18 1,175.82 

 มีนาคม 2564 9,310.00 2,805.00 1,152.00 13,267.00 1,151.30 6,000.00 - 7,151.30 6,115.70 

 เมษายน 2564 6,490.00 2,550.00 915.00 9,955.00 1,316.71 6,000.00 - 7,316.71 2,638.29 

รวมทั้งสิ้น 75,650.00 49,155.00 16,991.00 141,796.00 18,393.53 42,000.00 30,000.00 - 90,393.53 51,402.47 

คิดค่าเฉลี่ยตอ่เดอืน 10,807.14 7,022.14 2,427.29 20,256.57 2,627.65 6,000.00 4,285.71 - 12,913.36 7,343.21 

ลงชื่อ .................................................. ผู้จดัท า

เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ช านาญงาน
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การจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ผู้ช าระภาษี  จ านวน 129 ราย จ านวนเงิน  36,570.44  บาท

ภาษีป้าย ผู้ช าระภาษี  จ านวน 38 ราย จ านวนเงิน  41,705  บาท

ภาษีบ ารุงท้องที่ ผู้ช าระภาษี  จ านวน  7  ราย จ านวนเงิน  127.92  บาท

ลูกหน้ีภาษีมาจ่ายช าระภาษีค้างช าระ

ภาษีบ ารุงท้องที่ ผู้ช าระภาษี  จ านวน 3  ราย   จ านวนเงิน  3234.72  บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ช าระภาษี  จ านวน 2  ราย   จ านวนเงิน  11,788 บาท

ค่าใบธรรมเนียมและใบอนุญาตตา่งๆ 

ใบอนุญาตขนส่ิงปฏกิูล (รถดูดส้วม) จ านวน 2 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมจ านวนเงิน 6,000 บาท

จดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน 14 รายๆ ละ 50 บาท รวมจ านวนเงิน 700 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 4  ราย  รวมจ านวนเงิน 1,900 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการขออนุญาตก่อสร้าง  รวมจ านวนเงิน 452  บาท

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสีย  จ านวน 13 ราย จ านวนเงิน 260 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย

ตลาดสดวดัท่าโพธิช์ัย  อัตราเดือนละ 2,000 บาท 

ตลาดนัดคลองถมวนัอังคาร อัตราเดือนละ 1,000 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้ช าระค่าเก็บขนขยะ ให้แก่เทศบาลต าบลพระซอง  จ านวน 437  ราย 

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 84,780  บาท

ตลาดสดเทศบาลต าบลพระซอง

ปัจจุบันยังมีผู้ประสงค์ที่จะประกอบการในตลาดสดต าบลพระซอง  จ านวน  50  ราย

รวมเงินรายได้ที่จัดเก็บได้ตามอัตราค่าเช่าแผงในแต่ละเดือน จ านวน 9,590 บาท

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท าสัญญาใช้มิเตอร์ไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลต าบลพระซอง  จ านวน  42  ราย

อัตราการจัดเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.34 บาท 

ก่อนการร้ือถอนตลาด  มีผู้เข้าท าสัญญาขอใช้ไฟฟ้า จ านวน 52 ราย

แจ้งขอยกเลิกมิเตอร์แล้ว  จ านวน 7 ราย (ร้ือถอนแผงตลาดออกไปขายที่วดัท่าโพธิช์ัย)

มิเตอร์ผิดปกติ จ าวน 2  ราย จึงขอเปล่ียนแปลงมิเตอร์ใหม่ (อยูร่ะหวา่งการเปล่ียนแปลง)

(ลงชื่อ)                                  ผู้จัดท า

รายงานการจัดเก็บรายไดเ้ทศบาลต าบลพระซอง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.63 - 30 เม.ย.2564)

(นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน
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