งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของ เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
*********************************************************************************************************************************************************

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

งบรายจายเฉพาะกิจการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
……………………………………………………………………………………………………..

‐ ประมาณการรายรับ
‐ ประมาณการรายจาย
‐ รายรับสูงกวารายจาย

16,701,500
12,246,000
4,455,500

บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
……………………………………………………………………………………………………………………….……………

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น

16,701,500

บาท แยกเปน

เปนเงิน
10,701,500
1. หมวดรายได
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา
เปนเงิน
10,000,000
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ของเดือน ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เปนเงิน
1,000
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทีมีอยูในปจจุบันเปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจําหนายทรัพยหลุด
เปนเงิน
700,000
โดยคํานวณจากยอดกําไรจําหนายทรัพยหลุด ของป 2551 เปนเกณฑ
1.4 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด
เปนเงิน
500
เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตางๆ ที่ไมเขาลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

บาท แยกเปน
บาท

2. หมวดรายไดอื่น
2.1 ประเภทกําไรสุทธิ ป 2552
-เงินรางวัลประจําป 15%
-เงินบูรณะทองถิ่น 30%
-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%

เปนเงิน

บาท
บาท
บาท

เปนเงิน

6,000,000

บาท แยกเปน

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

900,000
1,800,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การชําระหนี้เงินกูกองทุนตางๆ และเงินสํารองจาย
2. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการชําระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินชวยเหลือทองถิ่นกรณีพิเศษ)
และคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทํา
1. กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
2. บริหารการใชเงินสํารองจาย
3. พิจารณาชวยเหลืองบทั่วไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณรวม

3,126,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขเหตุการณเฉพาะ
หนา ไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่น ที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา
2. เพื่อประโยชนในการควบคุมตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด และสามารถติดตาม
ผูกระทําความผิดได
3. เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจกรรมสถานธนานุบาลใหมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

ใหบริการประชาชน โดยการรับจํานําสิ่งของทรัพยสิน
ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยรับจํานํา
จัดทําบัญชี

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณรวม

9,119,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสถานธนานุบาล
รวมตั้งไวทั้งสิน้ 12,246,000 บาท
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว
3,126,200
บาท
1.1 คาชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูและคาธรรมเนียม
ตั้งไว
3,126,200
บาท
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเปน
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 1936/72/2547 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2547 (งวดที่ 4)
จํานวนดอกเบี้ย
37,200 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 1993/48/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 (งวดที่ 4)
จํานวนดอกเบี้ย
43,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2016/71/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 (งวดที่ 4)
จํานวนดอกเบี้ย
43,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2056/1111/2548 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 (งวดที่ 4)
จํานวนดอกเบี้ย
43,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2096/27/2549 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 (งวดที่ 3)
จํานวนดอกเบี้ย
63,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2145/76/2549 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 (งวดที่ 3)
จํานวนดอกเบี้ย
63,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2222/153/2549 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549 (งวดที่ 2)
จํานวนดอกเบี้ย
82,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 62/62/2550 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 (งวดที่ 2)
จํานวนดอกเบี้ย
66,000 บาท
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 131/131/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 (งวดที่ 2)
66,000 บาท
จํานวนดอกเบี้ย
- จายดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 462/70/2551 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 (งวดที่ 1)
จํานวนดอกเบี้ย
120,000 บาท
- จายคาธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกูกระแสรายวัน ใหแกธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาชัยนาท
วงเงินกู 30,000,000 บาท โดยจายเปนรายเดือน ตามยอดเงินที่เบิกมาใช และจายคาธรรมเนียมตาง ๆ
และอากรแสตมป ที่เกี่ยวของกับการกูเงินจากแหลงเงินกูทั้งหมด โดยจายจากรายได (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง) ตั้งไว 2,500,000 บาท

2. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม
9,072,800
บาท
2.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไวรวม
1,634,000
บาท แยกเปน
2.1.1. ประเภทคาจางประจํา
ตั้งไว
1,400,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 7 อัตรา เปนเงิน 1,104,360 บาท
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เปนเงิน 295,640 บาท รวมเปนเงิน 1,400,000 บาท
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ตั้งไว
90,000
บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น เป น ประจํ า ตํ า แหน ง ผู จั ด การสถานธนานุ บ าล ในอั ต รา เดื อ นละ 5,000 บาท
และผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท รวมตั้งไวเปนเงิน 90,000 บาท
ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป)
2.1.3. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว
144,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเพิ่ม (รอยละ 2-4-6-8) ของพนักงานสถานธนานุบาล ที่อัตราคาจางเต็มขั้น
จํานวน 2 คน รวมตั้งไว 36,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (รอยละ 2-4) ของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีอัตราคาจาง
เต็มขั้น จํานวน 2 คน รวมตั้งไว 36,000 บาท โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานเทศ
พาณิชย)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 3 คน เปนเงิน
72,000 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไวรวม
1,218,800
บาท แยกเปน
2.2 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว
776,600
บาท แยกเปน
2.2.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
50,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
200,000
บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแก พนักงานพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯโดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.3 ประเภทคาชวยเหลือบุตร
ตั้งไว
600
บาท
- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.4 ประเภทคาอาหาร
ตั้งไว
210,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหาร ใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มาปฏิบัติงานในวันทําการ ในอัตรา
วันละ 100 บาท โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.5 ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว
11,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับคณะกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ที่มาดําเนินการจําหนาย
ทรัพยหลุด ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/ ว 1063 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

2.2.6 ประเภทเงินรางวัลเจาหนาที่
ตั้งไว
70,000
บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงผูตรวจการสถานธนานุบาล เดือนละ 4,000 บาท
และผูรักษาราชการแทน วันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม
2550 และจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยรับจํานําประจําป และ
พนักงาน ฯ ที่เขารวมตรวจสอบทรัพยรับจํานําประจําป ในอัตราวันละ 200 บาทโดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.7 ประเภทคาพาหนะเหมาจาย
ตั้งไว
85,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเหมาจายใหแกนายกเทศมนตรี เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
ตามหนังสือสิ่งการที่ 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
2.2.8 ประเภทคาสมทบเงินสะสม
ตั้งไว
150,000
บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 10
ของเงินคาจางประจํา โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว
162,200
บาท แยกเปน
คาใชสอย
2.2.9 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
72,200
บาท แยกเปน
1. คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตั้งไว
1,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ตามที่กฎหมายกําหนด โดยตั้งจาย
จากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2. คาเบี้ยประกันภัย
ตั้งไว
10,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยสินของสถานธนานุบาล โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3. คาวารสาร
ตั้งไว
5,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพและสิ่งพิมพเกี่ยวกับวิชาการและระเบียบตาง ๆ
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
4.คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
20,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสราง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว
6,200
บาท
5. คาภาษีโรงเรือน
- เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือนใหแกเทศบาลเมืองชัยนาท โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
6. คาตรวจสอบบัญชี
ตั้งไว
30,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาตรวจสอบบัญชีใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือสั่งการ
ที่ มท 03010.4/ ว 627 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2546 โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)

2.2.10 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา
ตั้งไว
50,000
บาท แยกเปน
และซอมแซมทรัพยสิน
1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้งไว
30,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว
20,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมตัวครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นๆ ของสถานธนานุบาล
โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.11 ประเภทรายจายเกี่ยวกับ
ตั้งไว
20,000
บาท แยกเปน
การรับรองและพิธีการ
- เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม รับรองผูมาตรวจการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
และคาใชจายในวันสถาปนาสถานธนานุบาล 12 พฤษภาคม ของทุกป โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.12 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว
20,000
บาท แยกเปน
-เพื่อจายเปนคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป ราชการและมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว
280,000
บาท แยกเปน
คาวัสดุ
2.2.13 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
150,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ คาวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานและ
คาใชจายเปนคาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการเก็บรักษาและซอมแซมทรัพยรับจํานําของ
สถานธนานุบาลฯ โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว
10,000
บาท
2.2.14 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ฯลฯ สําหรับสถานธนานุบาล โดยจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.15 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
20,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุ และของใชในเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ฯลฯ สําหรับ
สถานธนานุบาล โดยจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.16. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
100,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว รวม
163,000
บาท แยกเปน
2.3 หมวดคาสาธารณูปโภค
2.3.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว
120,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับใชในสถานธนานุบาล โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

2.3.2 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว
7,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สําหรับใชในสถานธนานุบาล โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.3.3 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว
30,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับใชในสถานธนานุบาล โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.3.4 ประเภทคาไปรษณียโทรเลข
ตั้งไว
6,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย โทรเลข คาดวงตราไปรษณียากร โดยตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว รวม
6,057,000
บาท แยกเปน
2.4 หมวดรายจายอื่น
2.4.1 คาใชจายฝายอํานวยการ
ตั้งไว
57,000
บาท
- เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนคาใชจายฝายอํานวยการตามที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดใหแตละป โดยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.4.2. เงินรางวัลประจําป 15%
ตั้งไว
900,000
บาท
-เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปใหแกผคู วบคุม ระดับจังหวัด รอยละ 1 ระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รอยละ 2.5 พนักงานสถานธนานุบาลรอยละ 10 สํานักงาน จ.ส.ท. รอยละ 1.5
ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 โดยตั้งจายจากกําไรสุทธิ
ป 2552 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว
1,800,000
บาท
2.4.3. เงินอุดหนุนบูรณะทองถิ่น 30 %
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลเมืองชัยนาท นําไปบูรณะทองถิ่น โดยคํานวณตั้งจายไว
30 % ของกําไรสุทธิ 2552 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
โดยตั้งจายจากกําไรสุทธิป 2552 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ตั้งไว
3,300,000
บาท
2.4.4. เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %
- เพื่อจายเปนสํารองหมุนเวียนรับจํานํา โดยลงบัญชีรับ – จาย ตามหลักการบัญชี
ซึ่งคํานวณตั้งจายไว 55 % ของกําไรสุทธิป2552 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 66
ลงวันที่ 23 มกราคม 2550โดยตั้งจายจากกําไรสุทธิป 2552 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

3. รายจายเพื่อการลงทุน
3.1 หมวดคาครุภัณฑ

ตั้งไวรวม
ตั้งไวรวม

47,000
47,000

บาท แยกเปน
บาท แยกเปน

3.1.1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว
40,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคําระบบดิจิตอล ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 2.1 กิโลกรัม
มีหนาจอแสดงผล 2 ดาน พรอมเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 500 VA
จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากไมมีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2047
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว
7,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
600 x 600 dpi เนื่องจากไมมีราคามาตรฐานครุภัณฑ กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึ ง จั ด ซื้ อ ตามราคาในท อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2047
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย)
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