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งบประมาณรายจา่ย

ปี 2565 875,831,950 บาท

ปี 2566 825,132,600 บาท

รายจา่ยประจ  า 653,079,200 บาท

รายจา่ยพิเศษ 172,053,400 บาท

08 ดา้นการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 825,132,600 บาท

0826 แผนงานการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 825,132,600 บาท

ส านกังานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 270,655,400 บาท

0826098 1. งานบริหารการธนานุบาล 269,550,900 บาท

1.1 รายจ่ายประจ า 155,639,900 บาท

1.2 รายจ่ายพิเศษ 113,911,000 บาท

0826098-65-1 2. โครงการจา้งบริการเฝ้าระวงัและแจง้เหตุ

สญัญาณเตือนภยั 1,104,500 บาท

2.1 รายจ่ายประจ า 1,104,500 บาท

2.2 รายจ่ายพิเศษ -       บาท

ส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 548,069,600 บาท

0826099 3. งานบริหารการตลาด 548,069,600 บาท

3.1 รายจ่ายประจ า 489,927,200 บาท

3.2 รายจ่ายพิเศษ 58,142,400 บาท

ส านกังานพฒันาท่ีอยู่อาศยั 6,407,600 บาท

0826101 4. งานบริหารการพฒันาท่ีอยู่อาศยั 6,407,600 บาท

4.1 รายจ่ายประจ า 6,407,600 บาท

4.2 รายจ่ายพิเศษ -       บาท

การพาณิชยก์รุงเทพมหานคร



เงินเดือนและ ค่าตอบแทน ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน

ค่าจา้งประจ  า ใขส้อย และวสัดุ และส่ิงกอ่สรา้ง

ดา้นการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 141,917,100 166,430,900 - 399,156,900 31,510,600 3,618,900 41,485,400 41,012,800 825,132,600

แผนงานการพาณิชยข์อง

กรุงเทพมหานคร 141,917,100 166,430,900 - 399,156,900 31,510,600 3,618,900 41,485,400 41,012,800 825,132,600

ส านกังานสถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร 62,100,000 83,562,600 - 56,740,500 4,397,800 1,991,400 37,043,000 24,820,100 270,655,400

1. งานบริหารการธนานุบาล 62,100,000 83,562,600 - 56,740,500 4,397,800 1,991,400 37,043,000 23,715,600 269,550,900

    1.1 รายจ่ายประจ า 16,100,000 83,562,600 - 25,872,500 4,397,800 1,991,400 - 23,715,600 155,639,900

    1.2 รายจ่ายพิเศษ 46,000,000 - - 30,868,000 - - 37,043,000 - 113,911,000
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2. โครงการจา้งบริการเฝ้าระวงัและ

    แจง้เหตสุญัญาณเตือนภยั - - - - - - - 1,104,500 1,104,500

    2.1 รายจ่ายประจ า - - - - - - - 1,104,500 1,104,500

    2.2 รายจ่ายพิเศษ - - - - - - - - -

ส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 79,817,100 79,689,900 - 342,416,400 27,112,800 1,627,500 4,442,400 12,963,500 548,069,600

3. งานบริหารการตลาด 79,817,100 79,689,900 - 342,416,400 27,112,800 1,627,500 4,442,400 12,963,500 548,069,600

    3.1  รายจ่ายประจ า 29,817,100 79,689,900 - 338,716,400 27,112,800 1,627,500 - 12,963,500 489,927,200

    3.2 รายจ่ายพิเศษ 50,000,000 - - 3,700,000 - - 4,442,400 - 58,142,400

ส านกังานพฒันาท่ีอยูอ่าศยั - 3,178,400 - - - - - 3,229,200 6,407,600

4. งานบริหารการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั - 3,178,400 - - - - - 3,229,200 6,407,600

    4.1  รายจ่ายประจ า - 3,178,400 - - - - - 3,229,200 6,407,600

    4.2 รายจ่ายพิเศษ - - - - - - - - -

รวมทั้งส้ิน 141,917,100 166,430,900 - 399,156,900 31,510,600 3,618,900 41,485,400 41,012,800 825,132,600

การพาณิชยก์รุงเทพมหานคร

ดา้น / แผนงาน / งาน / โครงการ งบกลาง ค่าจา้งชัว่คราว ค่า สาธารณูปโภค เงินอดุหนุน รายจา่ยอ่ืน รวม
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งบประมาณรายจา่ย 825,132,600 บาท

    รายจา่ยประจ  า 653,079,200 บาท

    รายจา่ยพิเศษ 172,053,400 บาท

08 ดา้นการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 825,132,600 บาท

0826 แผนงานการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 825,132,600 บาท

0826098 1. งานบริหารการธนานุบาล 269,550,900 บาท

ก. รายจา่ยประจ  า

       ปี 2565 140,703,250 บาท

       ปี 2566 155,639,900 บาท

วตัถุประสงค์

 - เพือ่ใหก้ารสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือผูม้รีายไดน้อ้ย

    ท่ีมทีรพัยสิ์นอยู่บา้ง สามารถน าส่ิงของมาจ าน า 

    โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราต า่

 -เพือ่ป้องกนัมใิหโ้รงรบัจ าน าเอกชนเอาเปรียบ

    ประชาชนผูม้าจ าน า โดยเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา

    หรือกดราคาทรพัยร์บัจ าน า

 - เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสซ้ือทรพัยห์ลุดจ าน าไดใ้นราคาถูก

 - เพือ่ตรึงระดบัการเรียกดอกเบ้ียเกินอตัราใหล้ดนอ้ยลงจากเดิม

 - เพือ่ด าเนินการจดัหารายไดใ้หก้บักรุงเทพมหานคร

งานท่ีจะท า

ส  านกังานกลาง

 - ด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุม ตรวจสอบการเงิน

    การบญัชี และทรพัยสิ์นต่างๆ ของสถานธนานุบาล

    ท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ

 - ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารการเงิน การคลัง

    การบริหารงานบุคคล

การพาณิชยก์รุงเทพมหานคร



4

สถานธนานุบาลกรงเทพมหานคร 21 แห่ง

 - ด าเนินการรบัจ าน าทรพัยสิ์นจากประชาชนทัว่ไป

    เพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นทางการเงินเฉพาะหนา้

    โดยคดิอตัราดอกเบ้ียต า่ และจ าหน่ายทรพัยสิ์น

    หลุดจ าน าในราคาถูก

รายละเอียดรายจา่ย

งบกลาง 16,100,000 บาท

71 เงินส ารองจ่ายทัว่ไป 10,000,000 บาท

72 เงินช่วยเหลือ คา่เล่าเรียนบุตร 600,000 บาท

74 เงินช่วยเหลือ คา่รกัษาพยาบาล 5,500,000 บาท

01 1. เงินเดือนและค่าจา้งประจ  า 83,562,600 บาท

012 ค่าจา้งประจ  า 83,562,600 บาท

01201-1 คา่จา้งประจ า 238 อตัรา 79,299,500 บาท

01202-1 เงินเพิม่คา่จา้งประจ า 3,431,200 บาท

01205-1 เงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนักงาน 597,000 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือคา่ครองชีพของพนักงาน 234,900 บาท

03 2. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,872,500 บาท

031 2.1 ค่าตอบแทน 10,023,300 บาท

       ส่วนใหญ่เป็นคา่อาหารพนักงาน คา่เบ้ียประชุม

       กรรมการ และเงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ

032 2.2 ค่าใชส้อย 11,557,500 บาท

       ส่วนใหญ่เป็นคา่เช่าสถานท่ี  คา่ตรวจสอบบญัชี

       และคา่จา้งเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้า ฯลฯ

033 2.3 ค่าวสัดุ 4,291,700 บาท

       ส่วนใหญ่เป็นคา่วสัดุเคร่ืองคอมพิวเตอร์

       คา่แบบพิมพ ์และคา่วสัดุส านักงาน ฯลฯ
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04 3. ค่าสาธารณูปโภค 4,397,800 บาท

    คา่ไฟฟ้า  คา่น ้าประปา

    คา่โทรศพัท ์ คา่ไปรษณีย์

    คา่บริการระบบอินเตอรเ์น็ต

05 4. ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สรา้ง 1,991,400 บาท

051     ค่าครุภณัฑ์ 1,991,400 บาท

05105-1

          แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 น้ิว) 

          พรอ้มโปรแกรมระบบปฏบิติัการ (OS) แบบ GGWA

          ท่ีมลิีขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย 25 เคร่ือง 762,800 บาท

05198-3     (2) เคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี 17 เคร่ือง 255,000 บาท

05198-4     (3) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 10 เคร่ือง 57,000 บาท

05198-5     (4) เคร่ืองชัง่ทองไฟฟ้าระบบดิจิตอล ขนาด 3,200 กรมั 5 เคร่ือง 128,400 บาท

05198-6     (5) เคร่ืองนับธนบตัร แบบตั้งโตะ๊ 2 เคร่ือง 86,600 บาท

05199-7     (6) ตูท้ าน ้ารอ้นน ้าเย็นแบบถังคว า่ 1 เคร่ือง 4,500 บาท

05101-8     (7) เคร่ืองปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมคา่ติดตั้ง)

          แบบตั้งพื้ นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

          ขนาด 13,000 บีทียู 1 เคร่ือง 30,900 บาท

05101-9     (8) เคร่ืองปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมคา่ติดตั้ง) 

          แบบตั้งพื้ นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

          ขนาด 18,000 บีทียู 2 เคร่ือง 67,000 บาท

05101-10     (9) เคร่ืองปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมคา่ติดตั้ง) 

          แบบตั้งพื้ นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

          ขนาด 24,000 บีทียู 2 เคร่ือง 81,800 บาท

05101-11     (10) เคร่ืองปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมคา่ติดตั้ง) 

            แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 

            2 เคร่ือง 75,800 บาท

05124-12     (11) เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA 

            ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 29,900 บาท

05198-13     (12) เคร่ืองดดูฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 บาท

05198-14     (13) ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู ้ 11,400 บาท

    (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล 
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05199-15     (14) โตะ๊ท างานระดบัปฏบิติังาน, ปฏบิติัการ, ช านาญงาน, 

            อาวุโส, ช านาญการ 2 ตวั 12,400 บาท

05199-16     (15) เกา้อ้ีท างานระดบัปฏบิติังาน, ปฏบิติัการ, ช านาญงาน, 

            อาวุโส, ช านาญการ 6 ตวั 16,800 บาท

05199-17     (16) เกา้อ้ีท างานระดบับริหารสูง 1 ตวั 11,000 บาท

05199-18     (17) เกา้อ้ีประชุมขาเหล็ก บุหนังสีด า (ประธาน) 1 ตวั 6,400 บาท

05199-19     (18) เกา้อ้ีประชุมขาเหล็ก บุหนังสีด า (ผูร่้วมประชุม) 11 ตวั 39,600 บาท

05199-20     (19) เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพเพชร Presidium Multi Tester 

            2 เคร่ือง 15,700 บาท

05198-21     (20) โตะ๊หมู่บชูา 12 ชุด 96,000 บาท

05199-22     (21) ตูส้าขา พรอ้มติดตั้ง 1 ตู ้ 179,300 บาท

05198-23     (22) เคร่ืองโทรศพัท ์7 เคร่ือง 9,100 บาท

07 5. รายจา่ยอ่ืน 23,715,600 บาท

07102-1     (1) เงินบ าเหน็จพนักงาน 19,691,700 บาท

07103-1     (2) คา่ใชจ้่ายในการอบรมสัมมนาของเจา้หนา้ท่ีส านักงาน

          สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 669,400 บาท

07103-2     (3) คา่ใชจ้่ายในการพฒันาและเตรียมความพรอ้มบุคคลากร

          เพือ่การปฏบิติังานดา้นการรบัจ าน า 201,200 บาท

07103-3     (4) คา่ใชจ้่ายในการอบรมอญัมณีศาสตร์ 755,500 บาท

07103-4     (5) คา่ใชจ้่ายในการส่งเสริมพฒันาตนเองเพือ่สรา้ง

          ความเขม้แข็งทางการปฏบิติังานและวิชาชีพนักบญัชี 89,000 บาท

07103-6      (6) คา่ใชจ้่ายในการพฒันาและเตรียมความพรอ้มบุคลากร

          ส าหรบัการเป็นผูบ้ริหารของส านักงานสถานธนานุบาล

          กรุงเทพมหานคร 287,600 บาท

07103-7     (7) คา่ใชจ้่ายในการพฒันานักบริหารส านักงานสถานธนานุบาล

          กรุงเทพมหานคร 384,200 บาท

07103-8     (8) คา่ใชจ้่ายในการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาด

          ผ่านส่ือสังคมออนไลน์(Digital PR) 300,000 บาท

07199-1     (9) คา่ใชจ้่ายในการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาด

           ผ่านส่ือวิทยุ 450,000 บาท
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07199-2     (10) คา่ใชจ้่ายในการจา้งเหมาจดังานพิธีเปิดสถานธนานุบาล

            แหง่ใหม่ 250,000 บาท

07199-3     (11) คา่ใชจ้่ายโครงการรวมศนูยร์ะบบกลอ้งวงจรปิด

            ของส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 498,500 บาท

07199-4     (12) คา่ใชจ้่ายโครงการพฒันาโรงรบัจ าน า กทม. ดีเด่น 

            STK AWARDS 138,500 บาท

ข. รายจา่ยพิเศษ

       ปี 2565 92,296,000 บาท

       ปี 2566 113,911,000 บาท

รายละเอียดรายจา่ย

งบกลาง 46,000,000 บาท

71 เงินส ารองจ่ายทัว่ไป 46,000,000 บาท

03 1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,868,000 บาท

031     ค่าตอบแทน

03114-1     เงินบ าเหน็จรางวลัคณะกรรมการและพนักงาน 30,868,000 บาท

06 2. เงินอุดหนุน 37,043,000 บาท

06101-1     เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร 37,043,000 บาท
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0826098-65-1 2. โครงการจา้งบริการเฝ้าระวงัและแจง้เหตสุญัญาณเตือนภยั

     - เพือ่จา้งบริการเฝ้าระวงัและแจง้เหตุสัญญาณเตือนภยั

        ใหก้บัสถานธนานุบาล 21 แหง่ ดงัน้ี

        1. สถานธนานุบาลคลองเตย 12. สถานธนานุบาลตลาดพลู

        2. สถานธนานุบาลประดิพทัธ์ 13. สถานธนานุบาลถนนเสือป่า

        3. สถานธนานุบาลดินแดง 14. สถานธนานุบาลราษฎรบ์รูณะ

        4. สถานธนานุบาลส าราญราษฎร์ 15. สถานธนานุบาลจอมทอง

        5. สถานธนานุบาลเทเวศร์ 16. สถานธนานุบาลบางบอน

        6. สถานธนานุบาลบางซ่ือ 17. สถานธนานุบาลดอนเมอืง

        7. สถานธนานุบาลพระโขนง 18. สถานธนานุบาลหนองจอก

        8. สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก 19. สถานธนานุบาลบางพลัด

        9. สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ 20. สถานธนานุบาลอ่อนนุช

        10. สถานธนานุบาลลาดพรา้ว 21. สถานธนานุบาลทุ่งครุ

        11. สถานธนานุบาลมนีบุรี

    ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปี 2565-2567)

    งานท่ีจะท า

     - จา้งบริการเฝ้าระวงัและแจง้เหตุสัญญาณเตือนภยั

        ระยะเวลาการจา้ง 36 เดือน

งบลงทุน งบด ำเนินกำร งบลงทุน

2565 - - - 1,104,500

2566 - - - 1,104,500

2567 - - - 1,104,500

รวม - - - 3,313,500

เงินนอกงบประมำณ
รวมทัง้ส้ิน

งบด ำเนินกำร

1,104,500

3,313,500

1,104,500

    วตัถุประสงค์

เงินงบประมำณ

ประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยของโครงกำร

ปีงบประมำณ

1,104,500
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รำยละเอียดรำยจำ่ยของโครงกำร ปีงบประมำณ 2566

(1) เงินงบประมำณ 1,104,500 บำท

(2) เงินนอกงบประมำณ  -      บำท

รายจา่ยประจ  า

เงินงบประมำณ 1,104,500 บำท

07 รำยจำ่ยอ่ืน 1,104,500 บำท

07199-1 คา่ใชจ้่ายโครงการจา้งบริการเฝ้าระวงัและแจง้เหตุ

สัญญาณเตือนภยั 1,104,500 บาท

 - คา่จา้งบริการเฝ้าระวงัและแจง้เหตุสัญญาณเตือนภยั

    สถานธนานุบาล จ านวน 21 แหง่ ระยะเวลา 36 เดือน

    อตัราคา่บริการเดือนละ 4,383 บาทต่อแหง่

    คดิเป็นปีละ 1,104,500 บาท

 (งบประมาณด าเนินการทั้งส้ิน 3,313,500 บาท

 ปี 2565 ตั้งไว ้ 1,104,500 บาท

 ปี 2566 ตั้งไว ้ 1,104,500 บาท

 ส่วนท่ีเหลือผูกพนังบประมาณปีต่อไป)
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ส ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนคร 

  

0826099 3. งำนบรหิำรกำรตลำด  548,069,600 บำท  

      ก. รำยจำ่ยประจ  ำ    

  ปี 2565 495,232,800 บำท  

  ปี 2566 489,927,200 บำท  

   

           วตัถปุระสงค ์

          - เพื่อจดัหาตลาดสาธารณะใหเ้พียงพอ 

             แก่ความตอ้งการของประชาชน  

          - เพื่อปรบัปรุงตลาดสาธารณะท่ีมอียูใ่หถู้กสุขลกัษณะ 

          - เพื่อส่งเสริมการผลิตโภคภณัฑใ์หเ้พียงพอแก่ 

             ความตอ้งการของตลาด  

          - เพื่อหารายไดใ้หก้บักรุงเทพมหานคร 

          - จดัการขนส่งผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาดใหเ้ป็นไปโดยสะดวก  

           

          งำนท่ีจะท ำ  

          - ด าเนินการควบคุมและอ านวยการบริหารของ 

             ส านักงานตลาด ๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

          - ด าเนินการบริหารและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูค้า้ 

             และผูเ้ช่าอาคาร  

          - จดัหาสถานท่ีเพื่อบรกิารประชาชนใหเ้ป็นแหล่งจ าหน่าย 

             สินคา้ราคาถูกท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะอนามยั   

          - ด าเนินการจดัเก็บเงินไดใ้หม้ีประสิทธิภาพ  

 

 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

     

           รำยละเอียดรำยจำ่ย    

           งบกลำง                              29,817,100 บำท  

71           เงินส ารองจา่ยทัว่ไป         20,000,000 บาท 

72           เงินชว่ยเหลือ ค่าเล่าเรยีนบุตร          847,100 บาท 

74           เงินชว่ยเหลือ ค่ารกัษาพยาบาล       8,970,000 บาท 

     

01           1. เงินเดือนและคำ่จำ้งประจ  ำ  79,689,900 บำท  

012               ค่ำจำ้งประจ  ำ   79,689,900 บำท  

01201-1               คา่จา้งประจ า 299 อตัรา        72,861,200 บาท 

01202-1               เงินเพิ่มค่าจา้งประจ า        3,385,500 บาท 

01205-1               เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ า      1,946,600 บาท 

01206-1               เงินชว่ยเหลือค่าครองชีพของลูกจา้งประจ า         1,496,600 บาท 
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03           2. ค่ำตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ 338,716,400 บำท  

031               2.1 ค่ำตอบแทน   17,865,600 บำท  

                      ส่วนใหญ่เป็นคา่อาหารท าการ   

                      นอกเวลา คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร  

                      และค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ ฯลฯ               

032               2.2 ค่ำใชส้อย                                             306,067,400 บำท  

                      ส่วนใหญ่เป็นคา่เชา่สถานท่ี   

                        คา่จา้งเหมาเอกชน  

                        และค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง ฯลฯ  

               2.3 ค่ำวสัด ุ  14,783,400 บำท  

                     ส่วนใหญ่เป็นคา่วสัดุไฟฟ้า ประปา  

                    งานบา้น ฯ  ค่าวสัดุส านักงาน  

  

                       และค่าวสัดุน ้ามนัเชื้ อเพลิงและ   

                       น ้ามนัหล่อลื่น ฯลฯ   

     

04           3. ค่ำสำธำรณูปโภค  27,112,800 บำท  

               คา่ไฟฟ้า คา่น ้าประปา    

               คา่โทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์   

 

05 

             
         4. ค่ำครุภณัฑ ์ทีด่ินและสิ่งก่อสรำ้ง                         1,627,500 บำท                

              4.1 ค่ำครุภณัฑ ์                                                381,300 บำท                

05101-1 

 

05198-2 

 

05113-3 

 

05108-4 

05198-5         

05127-6         

 

05199-7         

05199-8         

 

 

 

 

 

                   (1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

                         แบบตั้งพื้ นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง                227,500 บาท 

                   (2) เกา้อี้ ท างานระดบัปฏิบติังาน, ปฏิบติัการ, ช านาญงาน, 

            อาวโุส, ช านาญการ 13 ตวั                                                       36,400 บาท 

                   (3) โต๊ะท างานระดบัปฏิบติังาน, ปฏิบติัการ, ช านาญงาน,                    

                         อาวุโส, ช านาญการ 6 ชุด                                                         54,000 ทาท                                  

                   (4) ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 3 ตู ้                                                          17,100 บาท 

                   (5) เครื่องโทรศพัท ์1 เครื่อง                                                             1,300 บาท 

                   (6) เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network                                           

                         แบบท่ี 1 (28 หนา้/นาที) 3 เครือ่ง                                             26,700 บาท 

                   (7) เครื่องเจียร/ตดั แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 1 เครื่อง                               5,300 บาท 

                   (8) ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครือ่ง                                                13,000 บาท 
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05202-9         

 

             4.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง                                    1,246,200 บำท  

                   ปรบัปรุงตลาดธนบุรี                                                                 1,246,200 บาท                

                   - ก่อสรา้งหลงัคากนัสาดตลาดสด  

                   - ก่อสรา้งหลงัคากนัสาดศูนยอ์าหาร 1-2 

                 - ปรบัปรุงหลงัคาตลาดสด 

                 - ปรบัปรุงหลงัคาศูนยอ์าหาร 1-2 

                 ตามแบบเลขท่ี ฝธ. 1/2566 
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          5. รำยจำ่ยอ่ืน                                                      12,963,500 บำท 

 

07102-1               (1) เงินบ าเหน็จพนักงาน  4,556,000 บาท 

07103-1                      (2) ค่าใชจ้่ายในการอบรมสมัมนายุทธศาสตรส์่งเสริมพฒันา  

                     และบริหารงานของส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร      951,500 บาท 

07103-2 

 

07103-3              

 

07199-1              

 

07199-2 

 

 

07199-3 

              (3) ค่าใชจ้่ายในการอบรมการสรา้งสรรคส์มัพนัธภาพท่ีดี 

                    เพื่อการท างานเป็นทีม 

              (4) ค่าใชจ้่ายในการอบรมการพฒันาวิสยัทศัน์กวา้งไกล 

                    เพื่อบริหารการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร                      

              (5) ค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานตลาด                      

                    กรุงเทพมหานคร 

              (6) ค่าใชจ้่ายในการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง การพฒันา 

                    ธุรกิจตลาดอิเลก็ทรอนิกสใ์นยุคดิจิทลั (E - commerce 

                    For Digital Business)                   

              (7) ค่าใชจ้่ายอบรมเจา้หน้าท่ี และผูป้ระกอบการ สงักดั 

                    ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เชิงปฏิบติัการ  

                    “หลกัสูตรการพฒันาสุขาภบิาลอาหารในตลาด” 

                    ภายใตห้วัขอ้ “อาหารปลอดภยัจากใจส านักงานตลาด 

                    กรุงเทพมหานคร”                                                  

                 

     442,000 บาท 

 

   442,000 บาท 

 

6,396,000 บาท 

 

 

     26,000 บาท 

 

 

 

 

   150,000 บาท 
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 ข. รำยจำ่ยพิเศษ  

                                                          ปี  2565          128,883,100 บำท  

                                                          ปี  2566            58,142,400 บำท  

   

        รำยละเอียดรำยจำ่ย  

          1. งบกลำง                                                            50,000,000 บำท  

71            เงินส ารองจา่ยทัว่ไป   50,000,000 บาท 

   

03        2. ค่ำตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                                 3,700,000 บำท  

031              คำ่ตอบแทน                                                      3,700,000 บำท  

03114-1 

 

06 

06101-1 

 

           เงินรางวลัคณะกรรมการและพนักงาน 

 

       3. เงินอุดหนุน    

           เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร                                                                

  

 

    4,442,400 บำท           

  3,700,000 บาท 

 

 

  4,442,400 บาท 
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07           2. รายจา่ยอ่ืน 3,229,200 บาท  

07199-1               ชดใชเ้งินยืมก ำไรสะสมปี 2565     

               คำ่บริหำรจดักำรส ำนักงำนพฒันำท่ีอยูอ่ำศยั                    

 

        3,229,200 บำท 

   

  
    

    

   

   

    

    

    

    

     

 

               

 

ส านักงานพฒันาที่อยูอ่าศยั 

  

0826101 4. งานบรหิารการพฒันาที่อยูอ่าศยั  6,407,600 บาท  

     รายจา่ยประจ  า    

  ปี 2565 6,212,300 บาท  

  ปี 2566     6,407,600 บาท  

   

           วตัถปุระสงค ์

          - เพื่อช่วยเหลือประชำชน ขำ้รำชกำรและลูกจำ้ง 

             กรุงเทพมหำนครผูม้รีำยไดน้้อยเกี่ยวกบั 

             กำรพฒันำท่ีอยูอ่ำศยัและกำรจดักำรท่ีอยูอ่ำศยั 

          - เพื่อประกอบธุรกจิเก่ียวกบักำรพฒันำท่ีอยูอ่ำศยั 

             และจดักำรท่ีอยูอ่ำศยั 

          - เพื่อประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยรำชกำร 

             หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกิจ รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  

             องคก์รอื่นของรฐั องคก์รเอกชนและภำคเอกชน 

             ในกำรพฒันำท่ีอยูอ่ำศยัและกำรจดักำรท่ีอยูอ่ำศยั        
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

       

01           1. เงินเดือนและคา่จา้งประจ  า  3,178,400 บาท  

012               ค่าจา้งประจ  า   3,178,400 บาท  

01201-1               คำ่จำ้งประจ ำ 22 อตัรำ        2,998,500 บำท 

01202-1               เงินเพิ่มค่ำจำ้งประจ ำ        179,900 บำท 


