
รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย ตาม ร่าง พรบ. งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

211,916,600 บาท

24,939,000             บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 24,939,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความร่วมมอืภายใตค้ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคของ

อาเซยีน 5,939,000              บาท

2)  ค่าใชจ่้ายการพฒันาศกัยภาพการคุม้ครองผูบ้รโิภคสู่ประชาคมอาเซยีน 19,000,000             บาท

186,977,600 บาท

1. งบบคุลากร 67,809,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 43,635,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 43,257,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 119 อตัรา 32,511,500             บาท

(2) อตัราใหม ่40 อตัรา 6,743,700              บาท

(3) เงนิประจ าต าแหน่ง 1,057,200              บาท

(4) เงนิ พ.ส.ร. 7,400                   บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 1,519,200              บาท

(6) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 68,600                  บาท

(7) เงนิ พ.ต.ก. 1,350,000              บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 377,700                บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 2 อตัรา 377,700                บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 24,174,600             บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 24,174,600             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 24,174,600             บาท

2. งบด าเนินงาน 37,757,800             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,924,800             บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 29,817,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 900,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 197,500                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3,936,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 991,200                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 76,500                  บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 571,500                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 119,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 90,000                  บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,168,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การอ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายและคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค

ผลผลิต : ส่งเสริมและพฒันาการคุม้ครองผูบ้ริโภคสูป่ระชาคมอาเซียน



(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,187,500              บาท

(11) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,300,000              บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 731,000                บาท

(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,000,000              บาท

(14) ค่าบ ารุงรกัษาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย 4,700,000              บาท

(15) วสัดุส านกังาน 1,800,000              บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 342,000                บาท

(17) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 67,400                  บาท

(18) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 54,300                  บาท

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 540,000                บาท

(20) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000                  บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1,107,800              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 12,769,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

เงนิงบประมาณ 12,769,600            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 3,870,200              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,107,800              บาท

ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 2,597,200              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 2,597,200              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 2,597,200              บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 6,833,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 650,000                บาท

(2) ค่าน า้ประปา 7,000                   บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 2,500,000              บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 2,976,000              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 700,000                บาท

3. งบลงทนุ 1,099,300              บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,099,300              บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,099,300              บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 295,800                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 295,800                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) กลอ้งถ่ายวดีโีอพรอ้มอุปกรณ์ 22,900                  บาท

(1.2) เครื่องโทรสาร 4 เครื่อง 120,000                บาท

(1.3) ชุดตูร้างเลือ่นเอนกประสงค ์1 ชุด 70,200                  บาท

(1.4) เครื่องท าลายเอกสาร 2 เครื่อง 64,000                  บาท

(1.5) เครื่องพมิพด์ดีไฟฟ้า  1 เครื่อง 18,700                  บาท



3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 624,500                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 624,500                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(1.1) สแกนเนอร ์ส าหรบังานเก็บเอกสาร 12 เครื่อง 408,000                บาท

(1.2) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network 3 เครื่อง 123,000                บาท

(1.3) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบักระดาษขนาด A3 1 

เครื่อง 53,000                  บาท

(1.4) เครื่องพมิพช์นิดฉีดหมกึ (INKJET Printer) ส าหรบัขนาดกระดาษ A3 2 

เครื่อง 24,000                  บาท

(1.5) เครื่องพมิพช์นิดเลเเซอร/์ชนิด LED ขาวด า(25 หนา้/นาท)ี 3 เครื่อง 16,500                  บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 179,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 179,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(1.1) เครื่อง LCD Projector  1 ชุด 19,000                  บาท

(1.2) กลอ้งดจิติอล 7 เครื่อง 70,000                  บาท

(1.3) โทรทศันส์ ี46 น้ิว 3 เครื่อง 90,000                  บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 80,310,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคของคณะอนุกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคประจ าจงัหวดั 76 จงัหวดั 33,067,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินการจดัการกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัและ

ทอ้งถิน่ 1,729,800              บาท

3) ค่าใชจ่้ายสรา้งเครอืข่ายเพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธิ 7,806,400              บาท

4) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิผูป้ระกอบธุรกิจใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 3,338,100              บาท

5) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิประสทิธิภาพกลไกในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่มุง่

ผลสมัฤทธิ์สูงสุด 2,061,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากผูบ้รโิภค 2,634,600              บาท

7) ค่าใชจ่้ายเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคแก่ประชาชน 26,640,400             บาท

8) ค่าใชจ่้ายบรหิารศูนยเ์ฝ้าระวงัและพสูิจนส์นิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั 3,033,300              บาท


