
รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย รวมทัง้สิ้น 205,096,100 บาท

รายการบคุลากรภาครฐั 76,912,800 บาท

1. งบบคุลากร 74,524,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 45,294,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 44,851,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 41,000,000             บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 1,261,200              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 2,059,200              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 21,400                  บาท

(5) เงนิ พ.ต.ก. 510,000                บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 442,900                บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 442,900                บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 29,229,400             บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 29,229,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 29,229,400             บาท

2. งบด าเนินงาน 2,388,700              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,388,700              บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,388,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 246,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 991,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 20,100                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,131,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การอ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายและคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 128,183,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 55,594,500             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,761,500             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 900,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,150,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้งฯ 1,058,000              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 571,500                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 119,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 90,000                  บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 9,858,000              บาท
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(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,168,100              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม              135,400 7,000,600              บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,300,000              บาท

(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,000,000              บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิีการ 1,291,700              บาท

(13) ค่าบ ารุงรกัษาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย 7,800,000              บาท

(14) วสัดุส านกังาน 1,800,000              บาท

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 342,000                บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 67,400                  บาท

(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 54,300                  บาท

(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 548,700                บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000                  บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์14 คนั 2,597,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ -                      บาท

เงนิงบประมาณ 12,769,600          บาท

1.2 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

2. งบลงทนุ 1,365,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,365,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,365,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 979,100                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 979,100                บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) เครื่องฟอกอากาศแบบตัง้พื้น 979,100                บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 385,900                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 385,900                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(1.1) กลอ้งถ่ายวดิโีอ  2 ตวั 160,000                บาท

(1.2) เครื่องบนัทกึเสยีง 5 เครื่อง 15,700                  บาท

(1.3) กลอ้งดจิติอล  5 กลอ้ง 45,000                  บาท

(1.4) กลอ้ง DSLR พรอ้มเลนส ์ขนาด 24-135 mm  พรอ้มอุปกรณ์  2 

กลอ้ง 165,200                บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 71,223,800             บาท



1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคของ

คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคประจ าจงัหวดั 76 จงัหวดั 28,367,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินการจดัการกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัและ

ทอ้งถิน่ 9,280,800              บาท

3) ค่าใชจ่้ายสรา้งเครอืข่ายเพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธิ 5,806,400              บาท

4) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิประสทิธิภาพกลไกในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่มุง่

ผลสมัฤทธิ์สูงสุด 2,061,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากผูบ้รโิภค 3,348,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคแก่ประชาชน            1,539,200 15,000,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายผลกัดนัการก าหนดความรบัผดิชอบใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมมีาตรฐาน

ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 3,338,100              บาท

8) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัสากล 1,779,200              บาท

9)  ค่าใชจ่้ายเฝ้าระวงัและพสูิจนส์นิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั              570,000 2,243,300              บาท


