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สวนท่ี  5 
 

 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

สถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ของ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

 

                    - ประมาณการรายรับ 

             - ประมาณการรายจาย 
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ประมาณการรายรบั  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลเมืองบรุีรัมย อําเภอเมืองบรุีรัมย จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

ลักษณะ 
 

หมวด / ประเภท 
 

ประมาณการ
รายรับ 
ป 2556 

 

 

หมายเหตุ 

 

ก.  รายได 
     

    1.  คาบริการเขาใชสถานีขนสง 
    2.  คาเชาสถานที่จําหนายสินคา 
    3.  คาเชาสถานที่จัดใหมบีรกิารหองสุขา 
    4.  คาเชาสถานที่ติดต้ังปายโฆษณา 
    5.  คาเชาสถานที่ติดต้ังตู ATM. 
    6.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
    7.  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 

 

1,920,000 
      186,000 
      516,000 
        57,600 
      108,000 
        20,000 
         3,000 

 

 

 

รวมรายได 
 

 

2,810,600 
 

 

 

ข.  เงินไดอืน่ 
     

    1.  งบทั่วไปชวยเหลืองบเฉพาะการจาก 
        เทศบาล 
    2.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

 

- 
 
- 

 

 

รวมเงินไดอ่ืน 
 

 

- 
 

 

 

รวมรายรับท้ังสิ้น 
 

 

    2,810,600  
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รายละเอียดประมาณการรายรบั   
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลเมืองบรุีรัมย อําเภอเมืองบรุีรัมย จังหวัดบุรรีัมย 

----------------------------------------------------- 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองบรุีรมัย ไดประมาณการรายรับในกจิการถายโอน

บริการสาธารณะดานสถานีขนสง ของงานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบุรรีัมย โดยใชรายไดจรงิ

ในปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ ดังน้ี 

ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  จํานวน  2,810,600 บาท แยกเปน 
ก. รายได  ประมาณการรายรับไว จํานวน  2,810,600 บาท ประกอบดวย 
1.  คาบริการเขาใชสถานีขนสง ต้ังไว 1,920,000 บาท ประมาณการรบัจากคาบรกิารทีเ่รียก

เก็บจากรถโดยสารประจําทาง ที่เขาใชบรกิารจอดรบั - สงผูโดยสาร ณ สถานีขนสงผูโดยสาร ตาม
อัตราเรยีกเก็บทีก่รมการขนสงทางบกกําหนด โดยในปที่ผานมามรีายไดเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
155,000 บาท 

2. คาเชาสถานที่จําหนายสินคา ต้ังไว 186,000 บาท ประมาณการรับจากอัตราคาเชา
สถานที่สําหรบัจัดใหมีบริการจําหนายสินคา ภายในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร ตามสัญญาที่ทําไว
กับทางเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,500 บาท 

3. คาเชาสถานที่จัดใหมบีรกิารหองสุขา ต้ังไว 516,000 บาท ประมาณการรบัจากอัตราคา
เชาสถานทีส่ําหรบัจัดใหมบีริการหองสุขา ภายในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร ตามสัญญาที่ทําไวกบั
ทางเทศบาล ในอัตราเดือนละ 43,000 บาท 

4. คาเชาสถานที่ติดต้ังปายโฆษณา ต้ังไว 57,600 บาท ประมาณการรับจากอัตราคาเชาที่
กําหนดในสญัญาอนุญาตใหมีการติดต้ังปายโฆษณา ภายในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร ตามสัญญาที่
ทําไวกับทางเทศบาล ในอัตราเดือนละ 4,800 บาท 

5. คาเชาสถานที่ติดต้ังตู ATM.  ( ตูรับฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ ) ต้ังไว  108,000  บาท  
ประมาณการรับจากอัตราคาเชาที่กําหนดในสัญญาอนุญาตใหมีการติดต้ังตูรบัฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ  
ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร  ตามสัญญาทีท่ําไวกับทางเทศบาล  จํานวน  3  ราย  ( ธ.ออมสิน , ธ.
กรุงไทย  และ  ธ.กรุงเทพ )  ในอัตรารายละ  3,000  บาทตอเดือน 

6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ต้ังไว 20,000 บาท ประมาณการรบัจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากจากรายไดของงานสถานีขนสง ที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2556 

7. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  ต้ังไว  3,000  บาท  ประมาณการรบัจากรายไดตางๆ  ที่อาจไดรับ  
เชน  การจําหนายวัสดุครุภัณฑที่ชํารุด  คาเชาระวาง  หรือเงินที่มผีูอุทิศให  เปนตน 
ข. เงินไดอ่ืนๆ 

ไมไดต้ังงบประมาณรับในสวนน้ี เพราะยังไมมีรายไดรบัจากสวนอื่น  เชน  งบทั่วไปชวยเหลอื
งบเฉพาะการจากเทศบาล  หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เปนตน 

 
---------------------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบรุีรัมย  อําเภอเมืองบรุีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย 
---------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไป ของสถานีขนสงผูโดยสาร ทีเ่ทศบาลเมอืงบุรรีัมยไดรบัการ

ถายโอนภารกิจจากกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง 

2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานสถานีขนสงผูโดยสาร 

3.  เพื่อปรบัปรุงงานบรกิารประชาชน อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ในการเดินทาง

ของผูโดยสารรวมทัง้ประชาชนทั่วไป 

4.  เพื่ออํานวยการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานสถานีขนสง

ผูโดยสาร 

5.  เพื่อเสริมสรางความสงบสุข ความมั่นคง และความเปนระเบียบเรยีบรอยของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคมสวนรวม 

6.  เพื่อจัดหารายไดไวใชในกิจการการพัฒนาทองถ่ิน 

7.  เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล เชน งานสงเสรมิการทองเที่ยว มาตรการประหยัด

พลังงาน เปนตน 

2. งานท่ีทํา 

1.  การบรหิารชองจอดรับ - สง ผูโดยสาร ของรถโดยสารประจําทาง 

2.  การบรหิารพื้นที่ลานจอดรถ และการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนสง 

3.  การจัดที่จําหนายต๋ัวรถโดยสารประจําทาง 

4.  การจัดเกบ็เงินคาบรกิารสถานีขนสง 

5.  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินทกุประเภท 

6.  การรักษาความสะอาดในบรเิวณสถานีขนสง 

7.  การรักษาความปลอดภัยในสถานีขนสง 

8.  การประชาสมัพันธและการบริการขอมลูการเดินทาง 

9.  การควบคุมดูแลการติดต้ังปายโฆษณาในบรเิวณสถานีขนสง 

10. การจัดใหมีบริการรับฝากของ จัดใหมบีรกิารรถเข็นสมัภาระ และจัดใหมรีถรบัจาง 

11. การจัดใหมีบริการหองสุขา และจัดใหมบีรกิารจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องด่ืม 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบุรรีัมย งบประมาณรวม  2,556,300 บาท  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบรุีรัมย  อําเภอเมืองบรุีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
แผนงานการพาณิชย 

หมวด / ประเภท 
งบประมาณ 

ป  พ.ศ. 2556 
หมายเหตุ 

 
ต้ังจายจากรายได 
รายจายประจํา                                         ( รวม ) 
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                 ( รวม ) 
   เงินเดือน                                              ( รวม ) 
   - เงินเดือนพนักงาน 
   - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรบัพนักงาน 
   - เงินเพิ่มตางๆ 
2.  หมวดคาจางชั่วคราว                              ( รวม ) 
   - เงินเดือนพนักงานจาง 
   - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรบัพนักงานจาง 
3.  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ             ( รวม ) 
    คาตอบแทน                                          ( รวม ) 
   - คาตอบแทนของเจาหนาที่รกัษาความสงบเรียบรอยฯ 
   - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 
   - คาเบี้ยประชุม 
   - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   - เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 
    คาใชสอย                                             ( รวม ) 
   - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
   - รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรพัยสิน 
   - รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 
   - รายจายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 
     รายจายหมวดอื่นๆ 
    คาวัสดุ                                                 ( รวม ) 
   - คาวัสดุสํานักงาน 
   - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
   - คาวัสดุงานบานงานครัว 
   - คาวัสดุกอสราง 
   - คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
   - คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
   - คาวัสดุการเกษตร 

 
 

2,495,300 
452,000 
452,000 
360,000 
80,000 
12,000 

610,000 
500,000 
110,000 
822,000 
295,000 
120,000 

2,000 
3,000 

150,000 
20,000 

196,000 
56,000 
60,000 
20,000 
60,000 

 
331,000 
200,000 
20,000 
20,000 
20,000 
4,000 

10,000 
15,000  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบรุีรัมย  อําเภอเมืองบรุีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
แผนงานการพาณิชย 

หมวด / ประเภท 
งบประมาณ 
ป  พ.ศ.2556 

หมายเหตุ 

   - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
   - คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
   - คาวัสดุคอมพิวเตอร 
   - คาวัสดุอื่นๆ 
4.  หมวดคาสาธารณูปโภค                           ( รวม ) 
   - คาไฟฟา 
   - คานํ้าประปา 
   - คาโทรศัพท 
   - คาไปรษณีย / โทรเลข / ธนาณัติ 
รายจายเพ่ือการลงทุน                                  ( รวม ) 
5.  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง          ( รวม ) 
    คาครุภัณฑ                                           ( รวม ) 
   - คาครุภัณฑสํานักงาน                               ( รวม ) 
     - เกาอี้พักคอย 
   - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร                           ( รวม ) 
     - เครื่องคอมพิวเตอร 
     - เครื่องสํารองไฟ 

20,000 
1,000 

20,000 
1,000 

238,500 
222,000 

6,000 
10,000 

500 
372,800 
372,800 
372,800 
340,000 
340,000 
32,800 
31,000 
1,800 

 

 

รวมท้ังหมด 2,495,300 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

  เทศบาลเมืองบรุีรัมย อําเภอเมืองบรุีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการพาณิชย 

 

 
แผนงาน 

 
เงินเดือน 

และ 
คาจางประจํา 

 

 
คาจาง
ชั่วคราว 

 
คาตอบแทน 

ใชสอย 
และวัสดุ 

 
คา

สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจายอ่ืน 

 
คาครุภัณฑ  

ท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง 

 
รวม 

 
หมายเหตุ 

 
 

การพาณิชย 

 
 

452,000 
 
 

 
 

610,000 

 
 

822,000 

 
 

238,500 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

372,800 

 
 

2,495,300 

 
 
- 

 
รวม 

 
452,000 

 

 
610,000 

 
822,000 

 
238,500 

 
- 

 
- 

 
372,800 

 
2,495,300 

 
- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบรุีรัมย  อําเภอเมืองบรุีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการดําเนนิงานอื่น  แผนงานงบกลาง 
----------------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหการปฏิบัติราชการของสถานีขนสงผูโดยสาร เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ ตลอดจนขอผกูพันที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. งานท่ีทํา 

1. งานสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคมของพนักงานจางทั้งในสวนของนายจางและลูกจาง 

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมอืงบุรรีัมย งบประมาณรวม  61,000 บาท  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบรุีรัมย  อําเภอเมืองบรุีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
แผนงานงบกลาง 

----------------------------------------------------- 
 

หมวด / ประเภท 
งบประมาณ 
ป  พ.ศ.2556 

หมายเหตุ 

 

ต้ังจายจากรายได 
รายจายตามขอผูกพัน 
   - เงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคม                  ( รวม )  
 
 
 

 

 
 

61,000 

 

 
 
   
 

 

รวมท้ังหมด 
 

 

61,000 
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รายละเอียดประมาณการรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบรุีรัมย อําเภอเมืองบรุีรัมย จังหวัดบุรรีัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

งานสถานีขนสงผูโดยสาร สํานักปลดัเทศบาล 
------------------------------------------------ 

ประมาณการรายจายท้ังสิ้น   จํานวน  2,556,300 บาท แยกเปน 
ก. งบกลาง  ต้ังไวรวม  61,000 บาท เปนรายจายตามขอผูกพัน ประกอบดวย  

1.  เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม  ต้ังไว  61,000  บาท  สําหรับจายสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจาง  ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  ในสวนของนายจาง  รอยละ  5  และใน
สวนของพนักงานจาง  รอยละ 5  ของอัตราจาง  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการดําเนินงาน
งบกลาง 
ข. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม  2,495,300 บาท แยกเปน 
 1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไวรวม 452,000 บาท ประกอบดวย 

เงินเดือน  ต้ังไว  396,000 บาท ประกอบดวย 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  360,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินเดือน  และเงิน

ปรับปรงุเงินเดือนประจําป  ใหกับพนักงาน  ของงานสถานีขนสงผูโดยสาร  ( คํานวณต้ังจายไว  2  อัตรา )  
ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

2.  ประเภทเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน ต้ังไว 80,000 บาท สําหรับจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานของงานสถานีขนสงผูโดยสาร (คํานวณต้ังจายไว 2 อัตรา) ต้ัง
จายจากรายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

 3.  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ปรับคุณวุฒิสําหรับพนักงาน  ต้ังไว 12,000  บาท  สําหรับจายเปน
เงินเพิ่มใหกับพนักงานของงานสถานีขนสงผูโดยสาร  (คํานวณต้ังจายไว  2  อัตรา)  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 
2.  หมวดคาจางชั่วคราว ต้ังไวรวม 610,000 บาท ประกอบดวย 

1. ประเภทเงินคาจางพนักงานจาง  ต้ังไว  500,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินคาจางรายเดือน  
ใหกับพนักงานจางตามภารกจิ  ของงานสถานีขนสงผูโดยสาร  (คํานวณต้ังจายไว  5  อัตรา)  ต้ังจายจาก
รายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

2.  ประเภทเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง ต้ังไว 110,000 บาท สําหรับจาย
เปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางตามภารกจิ (คํานวณต้ังจายไว 5 อัตรา) ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร 
3.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 822,000 บาท ประกอบดวย 

คาตอบแทน  ต้ังไว  295,000 บาท ประกอบดวย 
1. ประเภทคาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย  ประจําสถานีขนสงผูโดยสาร    

ต้ังไว  120,000  บาท  สําหรบัจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแกเจาหนาที่ตํารวจ  เจาหนาทีส่ารวัตรทหาร  
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ที่มาปฏิบัติหนาทีร่ักษาความสงบเรียบรอย  ประจําสถานีขนสงผูโดยสาร  ตามอัตราทีร่ะเบียบกําหนด    
ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

2. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ  อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ต้ังไว  2,000 บาท  สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกบคุคล  ขาราชการ  พนักงานจากสวนราชการ
อื่น  ที่มาปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแกทางราชการในสวนของสถานีขนสงผูโดยสาร  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

3. ประเภทคาเบ้ียประชุม  ต้ังไว  3,000  บาท  สําหรบัจายเปนเงินคาเบี้ยประชุม  ของ
คณะกรรมการตางๆ  ที่ต้ังข้ึนตามกฎหมาย / ระเบียบของทางราชการ  เกี่ยวกบัการกํากับดูแล  และ
บรหิารงานดานการขนสง  และสถานีขนสง  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งาน
สถานีขนสงผูโดยสาร 

4. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว  150,000 บาท  สําหรับจาย
เปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน  หรอืคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงาน  ลูกจาง  
พนักงานจาง  หรือขาราชการอื่น  ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

5. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 20,000 บาท สําหรับจายเปนเงินสวัสดิการ
ชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหพนักงาน ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

คาใชสอย  ต้ังไว  196,000 บาท ประกอบดวย 
1. ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว 56,000 บาท สําหรบัจายเปนคาใชจาย ดังน้ี 
-  คารับวารสาร  คาเขาปก  คาเย็บเลม   คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม   

คาลงทะเบียน  คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการเปนคาติดต้ังไฟฟา - ประปา ฯลฯ  ต้ังไว  20,000 บาท 
ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

-  คาจางเหมาบริการแรงงานรักษาความสะอาดสถานีขนสงผูโดยสาร  สําหรับจางเหมาแรงงาน 
บุคคลมาปฏิบัติงานรกัษาความสะอาด  ต้ังไว  36,000 บาท ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

2. ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 60,000 บาท ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

3. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว 20,000 บาท สําหรับจายเปน 
คารับรอง  การจัดประชุมคณะกรรมการ  การจัดใหมีการประชุมรบัฟงความคิดเห็น  ในกิจการงานสถานี
ขนสงผูโดยสาร  หรือคาเลี้ยงรับรองบุคคลที่มาตรวจเย่ียม  ตรวจงาน  ศึกษาดูงาน  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 

4. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ ต้ังไว   
60,000 บาท สําหรบัจายเปนคาใชจาย ดังน้ี 

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ภายในราชอาณาจักร  ต้ังไว  55,000 บาท สําหรับเปน 
คาใชจายตางๆ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  และรายจายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
ราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ของงานสถานีขนสง  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏ
ตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร 
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-  คาใชจายอื่นๆ  ต้ังไว  5,000 บาท  เชน  คาของขวัญ  เงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  
กระเชาดอกไม  พวงมาลา  คาสินไหมทดแทน  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งาน
สถานีขนสงผูโดยสาร 

คาวัสดุ  ต้ังไว 331,000 บาท ประกอบดวย 
1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 200,000 บาท สําหรบัจายเปนคาใชจาย ต้ังจายจากรายได 

ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร ดังน้ี 
-  คาแบบพิมพ  ต๋ัวใบเสร็จรับเงินคาบริการเขาใชสถานีขนสง   
-  คาวัสดุอื่นๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน  เชน  สมุด  ปากกา  กระดาษ  แฟม  เครื่องเย็บ 

กระดาษ  ธงชาติ  ฯลฯ   
2. ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ ต้ังไว  20,000  บาท  สําหรับจายเปนคาใชจายการจดัซือ้

วัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆ  เพื่อใชในการปรับปรุงซอมแซม  จาํพวก  สายไฟ  หลอดไฟ  ไฟฉาย  ฯลฯ  ต้ัง
จายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

3. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  20,000  บาท  สําหรบัจายเปนคาใชจายการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณงานบานงานครัวตางๆ  จําพวก  ไมกวาด  แปรงขัดพื้น  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  นํ้ายาลาง
หองนํ้า  แกวนํ้า ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

4. ประเภทคาวัสดุกอสราง  ต้ังไว  20,000  บาท  สําหรับจายเปนคาใชจายการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกอสรางตางๆ  จําพวก  ไม  ตะปู  เหล็ก  คอน  ปูน  ทราย  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

5. ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  4,000 บาท  สําหรบัจายเปนคาใชจายการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณใชกับยานพาหนะของสถานีขนสง  จําพวก   หัวเทียน  นํ้ามันเบรก  ยางรถ  แบตเตอรี่  
ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

6. ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  10,000 บาท  สําหรบัจายเปนคาใชจายการ
จัดซื้อวัสดุ  จําพวก   นํ้ามัน  ใชกับครุภัณฑยานพาหนะ  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

7. ประเภทคาวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  15,000  บาท  สําหรบัจายเปนคาใชจายการจัดซื้อวัสดุ  
จําพวก   ตนไม  ปุย  พันธไม  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานี
ขนสงผูโดยสาร   

8. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  20,000  บาท  สําหรบัจายเปนคาใชจายการ
จัดซื้อวัสดุ  จําพวก   สี  แผนปาย  ลางอัดภาพ  แปรงทาสี  ทินเนอร  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏ
ตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

9. ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  1,000  บาท  สําหรบัจายเปนคาใชจายการจัดซือ้วัสดุ  
อุปกรณเครื่องแตงกายสวมใสในกจิการงานสถานีขนสง  เชน  ถุงมือ  ถุงเทา  ผาปดจมูก  ต้ังจายจาก
รายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

10. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  20,000  บาท  สําหรับจายเปนคาใชจายการจัดซือ้
วัสดุ  อุปกรณเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร  ใชในกิจการงานสถานีขนสง  เชน  แผน / อุปกรณบันทึกขอมูล  
ฯลฯต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   
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11. ประเภทคาวัสดุอ่ืนๆ  ต้ังไว  1,000  บาท  สําหรับจายเปนคาใชจายการจัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ
ลักษณะอื่นๆ  ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทตามที่กําหนด  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   
4.  หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไวรวม 238,500 บาท ประกอบดวย 

1. ประเภทคาไฟฟา ต้ังไว 222,000 บาท สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา ที่ใชภายในสถานี
ขนสงผูโดยสารทั้งหมด ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

2. ประเภทคานํ้าประปา ต้ังไว 6,000 บาท สําหรับจายเปนคานํ้าประปา ที่ใชภายในสถานีขนสง
ผูโดยสารทัง้หมด ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

3. ประเภทคาโทรศัพท ต้ังไว 10,000 บาท สําหรบัจายเปนคาโทรศัพท ที่ใชภายในสถานีขนสง
ผูโดยสารทัง้หมด ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

4. ประเภทคาไปรษณีย/โทรเลข/ธนาณัติ  ต้ังไว  500  บาท  สําหรบัจายเปนคารบัฝากสง
เอกสารทางไปรษณีย  คาธนาณัติ  ฯลฯ  ที่ใชภายในสถานีขนสงผูโดยสารทัง้หมด  ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย  งานสถานีขนสงผูโดยสาร   
ค. รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม  372,800 บาท แยกเปน 
 5.  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ต้ังไวรวม 372,800 บาท ประกอบดวย 

คาครุภัณฑ  ต้ังไว  372,800 บาท ประกอบดวย 
1. ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว 340,000 บาท สําหรับจายเปนคาเกาอี้พกัคอย ขนาด 

200 x 67 x 75 ตรซม.  โครงสรางเกาอี้ทําจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม  จํานวน  40 ชุด ต้ังจายจากรายได 
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร   

2. ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว 32,800 บาท สําหรบัจายเปนคาใชจาย ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย งานสถานีขนสงผูโดยสาร ดังน้ี 

-  เครื่องคอมพิวเตอร  ต้ังไว  31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง   
-  เครื่องสํารองไฟ  ต้ังไว  1,800 บาท จํานวน  1  ตัว 

------------------------------------------------------- 
 


