
บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

1. งบดําเนินงาน 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,011,800 4,821,100 2,818,200 1,722,000 49,277,600 2,540,400 557,100 27,293,000 15,810,600 21,541,700 30,136,400 7,356,000 10,899,100 26,075,400 16,820,500

(1) รายการไมผูกพัน 3,011,800 4,821,100 2,818,200 1,722,000 49,277,600 2,540,400 557,100 27,293,000 15,810,600 21,541,700 30,136,400 7,356,000 10,899,100 26,075,400 16,820,500

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,965,600 2,167,200 1,780,800 823,200 2,469,600 1,579,200 235,200 9,644,800 7,089,600 13,843,200 5,930,400 5,762,400 3,259,200 2,688,000 991,200

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 2,384,100

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     (3.1) คาตอบแทนพยาน

     (3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ บังคับ ตั้ง ตร. นิติเวช ตั้งหนวย

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดอีาญา

(7) คาตอบแทนผูปฏบัิติงานใหทางราชการ

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตาํรวจบาน

(9) เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบตุรเจาหนาท่ีของรัฐ 2,000,000

(10) คาอาหารทําการนอกเวลาเจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุฉกุเฉิน

(11) คาเบี้ยเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 337,800 468,600 337,800 272,400 9,326,100 337,800 141,600 4,933,400 1,843,800 2,126,600 21,137,100 1,593,600 2,402,800 14,377,700 11,790,900

(11.1) คาเบี้ยเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 337,800 468,600 337,800 272,400 9,326,100 337,800 141,600 4,933,400 1,843,800 2,126,600 21,137,100 1,593,600 2,402,800 14,377,700 11,790,900

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000 65,000

(13) คาซอมแซมครุภณัฑ 84,500 61,500 47,200 39,500 226,200 36,200 297,600 669,800 351,400 581,800 179,000 331,600 186,700

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง

(15) คาเชาทรัพยสิน 79,100 118,600 79,100 79,100 79,100 79,100 0 355,800 395,300 355,800 276,700 0 355,800 909,100 276,700

    (15.1) คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 79,100 118,600 79,100 79,100 79,100 79,100 355,800 395,300 355,800 276,700 355,800 909,100 276,700

    (15.2) คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ

    (15.3) คาเชาท่ีดิน/อาคารสํานักงาน

    (15.4) คาเชาโทรศัพท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900 197,900 197,900 197,900 197,900 197,900 0 989,300 1,978,600 791,400 791,400 0 989,300 2,374,300 791,400

    (16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 197,900 197,900 197,900 197,900 197,900 197,900 989,300 1,978,600 791,400 791,400 989,300 2,374,300 791,400

    (16.2) คาจางเหมาอื่น ๆ

    (16.3) คาจางเหมาบริการบํารุงลิฟท

(17) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรระบบโครงการ AFIS

(18) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร POLIS

(18.1) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรระบบ POLIS (ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร)

(19) คาโฆษณาและเผยแพร

(20) คาธรรมเนียมความและเงินวางศาล

(21) คารับรองและพิธีการ 1,261,500

(22) คาซอมบาํรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร

(23) คาซอมบาํรุงเครื่องมือพิเศษ

(24) คาใชจายในการสอบ

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   (25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน

(26) คาใชจายกีฬากองทัพไทย

(27) คาประกันภยัรถยนตราชการ

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน

หนา้ท ี1 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(29) คาสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibartion)

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล

(31) คาบํารุงรักษาระบบศนูยรับแจงเหตุฉกุเฉิน 191

   (31.1) คาบํารุงรักษาระบบศนูยรับแจงเหตุฉกุเฉิน 191(ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(32) คาเบี้ยประกันภยักลุมขาราชการตํารวจกลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด

(33) คาบํารุงรักษาครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบ CRIMES

   (33.1) คาบํารุงรักษาครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบ CRIMES (ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร)

(34) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรระบบ F-Net

(35) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 2,231,800

(36) คาใชจายในการผลิตตาํรวจ

(37) คาใชจายในการลงทะเบียนการฝกอบรม

(38) วัสดุสํานักงาน 29,300 32,600 26,600 12,700 103,400 23,800 3,900 283,060 107,300 203,300 89,000 51,700 78,300 45,800

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 495,600 331,200 279,600 36,444,800 268,800 176,400 1,798,800 1,406,400 1,782,000 1,242,000 1,189,200 5,005,200 2,584,800

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง

(41) วัสดุไฟฟาและวิทยุ

(42) วัสดุโฆษณาและเผยแพร

(43) วัสดุยุทธภัณฑ 0

(44) วัสดุสนามและการฝก

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 0 388,000 88,000 88,000 88,000 0 88,000 211,200 88,000

    (45.1) วัสดุคอมพิวเตอร (ก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

    (45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 388,000 88,000 88,000 88,000 88,000 211,200 88,000

(46) วัสดุเคร่ืองแตงกาย 1,202,240

(47) วัสดุจราจร

(48) วัสดุแบบพิมพ 7,000,000

(49) วัสดุปองกันอันตราย

(50) วัสดุอาหาร

(51) วัสดุอาหารสําเร็จรูป

(52) วัสดุปองกันและรักษาที่เกิดเหตุ

(53) วัสดุอาหารและยาใหสุนัขและมา

(54) วัสดุงานสายตรวจ

(55) วัสดุงานบานงานครัว

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

(57) วัสดุศึกษา

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา

(59) วัสดุการเกษตร

(60) วัสดุกีฬา

(61) วัสดุการบนิและอื่น ๆ 412,900

(62) วัสดุกอสราง

(63) วัสดุเคร่ืองมือสื่อสาร

(64) วัสดุเวชภณัฑ

(65) วัสดุสําหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล

(66) วัสดุยาและเวชภัณฑ

หนา้ท ี2 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(2) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พรอมอุปกรณ 

ปฏิบัติการสายตรวจ งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยฯ ของ

สถานีตํารวจ 2,894 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(3) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตตูโดยสาร (ทดแทน) ปฏิบัติงานตาง ๆ ประจําสถานี

ตํารวจ 1,447 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(4) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพ่ือใชในภารกิจงาน

สอบสวน สถานีตาํรวจ 1,311 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(5) คาเชารถยนต (ทดแทน) เพ่ือใชในภารกิจงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพตดิ งาน

สืบสวนสอบสวน และงานดานการขาว 275 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

คาเชารถยนตพรอมอุปกรณประกอบ สําหรับภารกิจการถวายความปลอดภัย ของ ตร.

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

หนา้ท ี3 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

เงินงบประมาณ

ป 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ

ป 2560 ตั้งงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

(6) คาเชารถยนตสําหรับใชในขบวนเสดจ็ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยฯ(นรป.)

(เพ่ิมเติม) 4 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2559 ตั้งงบประมาณ

ป 2560 ตั้งงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

(7) คาเชารถยนตสําหรับใชในภารกิจการถวายความปลอดภัย(บช.ส.) 6 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2559 ตั้งงบประมาณ

ป 2560 ตั้งงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

(8) คาเชารถยนตพรอมอุปกรณ เพ่ือใชในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต (บก.ป.) 18 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

คาเชารถยนตพรอมอุปกรณ เพ่ือใชในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ

พระราชดาํเนินโดยรถยนต (เพ่ิมเติม) 14 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

หนา้ท ี4 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(9) คาเชารถยนตบรรทุกอเนกประสงค (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พรอมอุปกรณฯ ใชในภารกิจบรรทุก

ผูตองหา และการตรวจสถานท่ีเกดิเหตุของสถานีตํารวจ จํานวน 1,482 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(10) คาเชารถยนตสําหรับใชในขบวนเสดจ็ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72

 คนั

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(11) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต (ทดแทน) พรอมอุปกรณใชในภารกิจ กองบังคับ

การปราบปราม และกองบัญชาการตาํรวจนครบาล 119 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(12) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต (ทดแทน) พรอมอุปกรณงานปองกันปราบปราม

อาชญากรรม งานดานความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ของสถานีตาํรวจ 740 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(13) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตพรอมอุปกรณ เพ่ือใชในการถวายอารักขาและรักษา

ความปลอดภยัในขบวนเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 8 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

หนา้ท ี5 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(14) คาเชายานพาหนะเพ่ือใชในภารกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงานปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของหนวยตางๆ 62 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(15) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต (ทดแทน) พรอมอุปกรณใชในภารกิจกองบังคับการ

สายตรวจปฏิบติัการพิเศษ 97 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(16) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตพรอมอุปกรณ (ทดแทน) เพ่ือใชในภารกิจงาน

สืบสวนสะกดรอยตดิตามจับกุมตัวคนรายของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนในสถานีตาํรวจ จํานวน 

890 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(17) คาเชารถยนตพรอมอุปกรณฯ เพื่อใชในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภยัในขบวน

เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 4 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

หนา้ท ี6 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

ป 2563 ผูกพันงบประมาณ

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(16) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตพรอมอุปกรณ (ทดแทน) เพ่ือใชในภารกิจงาน

สืบสวนสะกดรอยตดิตามจับกุมคนรายของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน 100 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

(17) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต พรอมอุปกรณเพ่ือใชในภารกิจถวายอารักขา และ

รักษาความปลอดภยัในขบวนเสดจ็พระราชดําเนินโดยรถยนต 4 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

(18) คาเชารถยนต พรอมอุปกรณ (ทดแทน) เพ่ือใชในภารกิจปองกันปราบปรามอาชญากรรมยา

เสพติด งานดานความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินใหกับประชาชนของ

สถานีตํารวจ 100 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

งบแกปญหาในภาพรวมหนวย 400,000

1.2 คาสาธารณูปโภค 1,799,000 496,000 1,149,500 37,200 4,959,800 805,000 0 1,100,000 6,000,000 8,071,100 4,100,000 0 508,000 2,110,000 974,500

(1) คาไฟฟา

(2) คาน้ําประปา

(3) คาโทรศัพท

(4) คาไปรษณีย

(5) คาสาธารณูปโภคอื่นๆ

(6) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือขายสารสนเทศ ตร. (เดมิคือคาบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม โครงการ (POLIS และ  CRIMES)

2. งบลงทุน 703,600 835,500 445,000 1,104,900 1,485,966,800 445,800 0 704,600 31,972,900 6,523,600 3,641,700 0 2,902,900 1,366,300 2,931,000

2.1 คาครุภณัฑ ที่ดนิและส่ิงกอสราง 703,600 835,500 445,000 1,104,900 1,485,966,800 445,800 0 704,600 31,972,900 6,523,600 3,641,700 0 2,902,900 1,366,300 2,931,000

2.1.1 คาครุภณัฑ 703,600 835,500 445,000 1,104,900 1,387,066,800 445,800 0 704,600 7,992,900 6,523,600 3,641,700 0 2,902,900 1,366,300 2,931,000

หนา้ท ี7 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 503,100 381,500 0 0 143,000 33,000 0 75,200 838,700 3,603,600 644,500 0 816,500 52,800 0

(1) ครุภัณฑสํานักงานที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 503,100 381,500 0 0 143,000 33,000 0 75,200 838,700 3,603,600 644,500 0 816,500 52,800 0

รวม 99 รายการ (รวม 1,939 หนวย)

(1.1) เกาอ้ีสํานักงาน มีทาวแขนพนักพิง ภ.จว.อุตรดิตถ  ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ 196 ตัว

(1.2) โตะทํางานระดับผูบังคับการ ขนาด 2,580 x 1,875 x 750 มม. กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.

6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  1 ชุด

(1.3) โตะทํางานขนาด 1,500 x 750 x 725 มม. (พรอมลิ้นชักขวามือ) กองบังคับการกฎหมายและคดี 

ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  25 ตัว

(1.4) โตะทํางานขนาด 1,200 x 750 x 725 มม. (พรอมลิ้นชักขวามือ) กองบังคับการกฎหมายและคดี 

ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  40 ตัว

(1.5) เกาอ้ีระดับผูบังคับการ  กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก  1 ตัว

(1.6) เกาอ้ีทํางานมีทาวแขนพนักพิงสูง กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก  25 ตัว

(1.7) เกาอ้ีทํางานมีทาวแขนพนักพิงกลาง กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอ

พรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก  40 ตัว

(1.8) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 

ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  2 เครื่อง

(1.9)  โตะทํางานระดับ 1-2  บก.สส.ภ. 4 ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  27 ตัว

(1.10) โตะทํางานระดับ 3-6 บก.สส.ภ. 4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 16 ตัว

(1.11) โตะทํางานระดับ 7-8 บก.สส.ภ. 4 ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 ตัว

(1.12) เกาอ้ีทํางานระดับ 1-2  บก.สส.ภ.4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 27 ตัว

(1.13) เกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 บก.สส.ภ. 4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 16 ตัว

(1.14) เกาอ้ีทํางานระดับ 7-8  บก.สส.ภ. 4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 ตัว

(1.15) เกาอ้ีผูมาติดตอราชการ บก.สส.ภ. 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวดัขอนแกน 48 ตัว

(1.16) ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน บก.สส.ภ. 4  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวดัขอนแกน 10

 ตู

(1.17)  ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก บก.สส.ภ. 4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 10 ตู

(1.18) ชั้นวางเอกสาร  บก.สส.ภ.4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 10 ตัว

(1.19) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทําลายครั้งละ 20 แผน จต. แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

52,800

(1.20) เกาอ้ีระดับ ผบก.-ผกก. ตท. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14 ตัว 55,900

(1.21) เกาอ้ีระดับ รอง ผกก.-สว. ตท.แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 41 ตัว 118,100

(1.22) เกาอ้ีระดับ รอง สว. ตท.แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 43 ตัว 98,600
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน
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สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.23) เกาอ้ีระดับ ชั้นประทวน ตท. แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 55 ตัว 108,900

(1.24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 

บีทียู บ.ตร. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

143,000

(1.25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 

บีทียู บก.จร. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

(1.26) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน แบบตอทอสงลมเย็น ขนาดไมต่ํากวา 240,000 บีทียู ราคารวม

คาติดตั้ง บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

(1.27) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน วน. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ตู 33,000

(1.28) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

12,000 บีทียู สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1  เครื่อง

24,200

(1.29) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 

บีทียู สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7  เครื่อง

181,300

(1.30) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

24,000 บีทียู สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

36,400

(1.31) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

110,800

(1.32) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 24,000

 บีทียู  สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง

486,000

(1.33) เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง (ระดับ ผบก. - ผกก.)  สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 12 ตัว

73,200

(1.34) เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงเตี้ย (ระดับ รอง สว. - ผบ.หมู)  สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 61 ตัว

207,400

(1.35) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

12,000 บีทียู  สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

290,400

(1.36) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

18,000 บีทียู  สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

356,400

(1.37) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

24,000 บีทียู  สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 72 เครื่อง

2,620,800

(1.38) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

55,400

(1.39) เกาอ้ีผูบริหาร ระดับ ผบก. สง.ก.ตร.  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตัว 21,900

(1.40) เกาอ้ีสํานักงาน ระดับ ผกก. - รอง ผบก. สง.ก.ตร.  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

25 ตัว

155,000

(1.41) เกาอ้ีสํานักงาน ระดับ ผบ.หมู - รอง ผกก. สง.ก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 123 ตัว

639,600

(1.42) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 

บีทียู สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

138,000

(1.43) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 

บีทียู สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

85,800

(1.44) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 

บีทียู สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

61,200

(1.45) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 

บีทียู สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

108,000
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สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.46) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 

บีทียู สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

120,600

(1.47) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 

บีทียู สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

102,400

(1.48) โตะทํางาน 3 ลิ้นชัก (ขนาด 60x120x75 ซม.) สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 2 ตัว

7,000

(1.49) เครื่องโทรศัพท (ไรสาย) สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง 21,500

(1.50) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 30 แผน สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

62,200

(1.51) เครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร  สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง 13,000

(1.52) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 

บีทียู สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

23,000

(1.53) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 

บีทียู สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

143,000

(1.54) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 

บีทียู สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

64,800

(1.55) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 

บีทียู สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

216,000

(1.56) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 

บีทียู สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

47,000

(1.57) โทรศัพทมีสาย สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 900

(1.58) รถเข็นเกาอ้ีจัดเลี้ยง สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน 8,400

(1.59) ตูนิรภัย สภ.ไทรนอย ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 1 ตู

(1.60) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 

บีทียู ภ.จว.นนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 35 เครื่อง

(1.61) โตะทํางานระดับผูบริหาร (ผบก.) กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.2  ตําบลหนองขางคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  1 ตัว

(1.62) เกาอ้ีนั่งทํางานระดับผูบริหาร (ผบก.) กองบังคับการกฎหมายและคดีตํารวจ ภ.2  ตําบลหนอง

ขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  1 ตัว

(1.63) เกาอ้ีนั่งทํางาน ขนาด 67x70x113-125 ซม. กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.2  ตําบลหนอง

ขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  7 ตัว

(1.64) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.2  

ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  1 เครื่อง

(1.65) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 

บีทียู ภ.จว.สงขลา ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง

(1.66) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน ภ.จว.ตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมือง

ตรัง จังหวัดตรัง  3 เครื่อง

(1.67) เกาอ้ีระดับผูบริหาร กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 ตัว

(1.68) เกาอ้ีระดับ รอง ผบก. กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตัว

(1.69) เกาอ้ีระดับ ผบ.หมู กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 ตัว

(1.70) โตะทํางานผูบริหาร กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

(1.71) โตะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม. กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 ตัว
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.72) ชั้นวางวารสาร กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.73) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตูตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู ศูนย

พิสูจนหลักฐาน 3 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 เครื่อง

(1.74) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พิสูจนหลักฐานจังหวัดระยอง ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง 3 เครื่อง

(1.75) เกาอ้ีปฏิบัติงานขาราชการ ระดับ พ.ต.ท. - พ.ต.อ. บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 5 ตัว

(1.76) เกาอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง กองการสอบ บช.ศ.   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 

ตัว

(1.77) เกาอ้ีจัดเลี้ยงสําหรับอาคารโภชนาคารวิทยาลัยการตํารวจ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 300 ตัว

(1.78) โตะพับอเนกประสงคประจําอาคารโภชนาคารวิทยาลัยการตํารวจ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 200 ตัว

(1.79) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 

บีทียู บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

(1.80) ตูนิรภัยสําหรับเก็บอาวธุปน รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตู

(1.81) เกาอ้ีทํางานระดับ 1-2 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 11 ตัว

(1.82) โตะทํางาน ระดับ 1-2 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 ตัว

(1.83) เกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 31 ตัว

(1.84) โตะทํางาน ระดับ 3-6 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ตัว

(1.85) เกาอ้ีทํางาน ระดับ 7-9 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 ตัว

(1.86) โตะทํางาน ระดับ 7-9 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 11 ตัว

(1.87) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 14 เครื่อง

(1.88) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

15,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 11 เครื่อง

(1.89) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 

18,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 เครื่อง

(1.90) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7 เครื่อง

(1.91) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 เครื่อง
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.92) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง

(1.93) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 

บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

(1.94) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง

(1.95) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง

(1.96) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 

บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.97) ตูล็อกเกอร 18 ชอง รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตู

(1.98) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 68 ตู

(1.99) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 

บีทียู รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 854,000 93,923,800 0 0 0 3,175,800 1,708,000 0 0 1,364,000 0 0

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 0 0 0 854,000 0 0 0 0 1,811,800 1,708,000 0 0 0 0 0

รวม 5 รายการ (รวม 8 หนวย)

(1.1) รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ไมเกิน 1,800 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 85 

กิโลวตัต กก.ดส. แขวงวดัโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 1 คัน

(1.2) รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 2 คัน

103,800

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 2 คัน

1,708,000

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 2 คัน

1,708,000

(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

854,000

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวตัต บก.อก.บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวตัต สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,364,000

(4) เรือทองแบนอเนกประสงคแบบเคลื่อนที่ในภมูิประเทศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 25 ลํา

(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวตัต สง.ก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,364,000
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวตัต ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน

(7) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต (ทดแทน) บ.ตร. แขวงทาแรง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลํา

93,923,800

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

(8) โครงการรถยนตงานจราจร พรอมอุปกรณ (ทดแทน) ของสถานีตํารวจ 1,122 คัน  สกบ.  แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

(9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ใชในงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ทดแทน) สพฐ.ตร. 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(10) รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

90 กิโลวตัต รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 200,500 454,000 445,000 176,000 0 412,800 0 608,100 3,128,700 1,212,000 2,997,200 0 722,400 1,313,500 2,402,100

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 200,500 454,000 445,000 176,000 0 412,800 0 608,100 110,000 1,212,000 2,997,200 0 722,400 1,313,500 2,402,100

รวม 98 รายการ (รวม 1,783 หนวย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.3 ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 58 เครื่อง

(1.2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) บก.สส.ภ.4  ตําบล

ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 2 เครื่อง

(1.3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) ภ.4 ตําบลในเมือง

 อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 56 เครื่อง

(1.4) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ภ.4  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน  1 เครื่อง

(1.5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนของสํานักงานจเรตํารวจทางออนไลน จต. 

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

481,500

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จต. แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง

832,000

(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

ตท. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง

352,000

(1.8) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ตท. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

66,000

(1.9) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA ตท. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 36,000

(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.อก. บช.น.

 แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

บก.อก. บช.น. แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง

(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน บก.น.1 แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง

(1.13) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) บก.น.1 แขวงดุสิต เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง

(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ฝอ.บก.น.3 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง

(1.15) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  บก.น.6 แขวงวงับูรพา

ภริมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 58 เครื่อง

(1.16) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.น.7 แขวง

ศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 38 เครื่อง

(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.น.8 แขวง

จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

(1.18) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

บก.น.9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 60 เครื่อง

(1.19) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 30 kVA บก.จร.  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.20) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) บก.สปพ. แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  12 เครื่อง

(1.21) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

(1.22) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 

เครื่อง

(1.23)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 เครื่อง

(1.24) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 เครื่อง

(1.25) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย วน. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

77,400

(1.26) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ

การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย วน. แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง

335,400

(1.27) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

110,000

(1.28) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ

การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายและชุดโปรแกรมปองกัน

ไวรัส สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง

1,000,500
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.29) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) สกพ.  แขวงปทุม

วนั  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  5 เครื่อง

44,500

(1.30) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี สกพ. แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

150,000

(1.31) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 สกพ. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

 กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

17,000

(1.32) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

110,000

(1.33)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

66,000

(1.34)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ

การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย สง.ก.ตร.  แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง

696,600

(1.35) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย สง.ก.ตร.  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

25,800

(1.36) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 84 เครื่อง

2,520,000

(1.37) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง 87,000

(1.38) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง 12,500

(1.39) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

145,000

(1.40) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สงป. 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

75,000

(1.41) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สงป. แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง

47,300

(1.42) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) สงป. แขวงปทุม

วนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

35,600

(1.43) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 

เครื่อง

6,400

(1.44) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) สงป. แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

60,000

(1.45) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 สงป. แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6,300

(1.46) อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) สงป. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

2,100
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สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.47) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย และชุดโปรแกรมปองกันไวรัส สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 52 เครื่อง

2,002,000

(1.48) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

203,000

(1.49) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) สตส. แขวงทา

แรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 19 เครื่อง

169,100

(1.50) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สตส. แขวงทาแรง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,300

(1.51) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 สตส. แขวงทาแรง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6,300

(1.52) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 17,400

(1.53) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สท.

 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  5 เครื่อง

150,000

(1.54) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกประสิทธิภาพสูง สําหรับใชงานตัดตอ ผลิตสื่อโทรทัศน งาน

คอมพิวเตอรกราฟก พรอมระบบปฏิบัติการ สท. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  2 ชุด

150,000

(1.55) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สท. 

พิพิธภณัฑตํารวจ วงัปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

17,000

(1.56) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA สท. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง 128,000

(1.57) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สยศ.ตร. 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  15 เครื่อง

255,000

(1.58) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง

187,000

(1.59) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

22,000

(1.60)  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 

เครื่อง

7,500

(1.61) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  สยศ.ตร. แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 11 เครื่อง

97,900

(1.62)  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง

38,700

(1.63) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย และชุดโปรแกรม

ปองกันไวรัส สลก.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

185,500

(1.64) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สลก.ตร. 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

15,000
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สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.65)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 40 เครื่อง

(1.66)  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) กองบังคับการกฎหมาย

และคดี ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 15 เครื่อง

(1.67) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 40 เครื่อง

(1.68) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

ภ.จว.นครนายก ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก  3 เครื่อง

(1.69) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 10 เครื่อง

(1.70) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.9 ตําบลบอ

ยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา  136 เครื่อง

(1.71) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.9

 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   20 เครื่อง

(1.72) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

(1.73) อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา   1 เครื่อง

(1.74) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา  20 ตัว

(1.75) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา

 จังหวัดสงขลา 20 ตัว

(1.76) อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย (Link Load Balancer)  ภ.9  ตําบลบอยาง อําเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   1 เครื่อง

(1.77) ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  200 ชุด

(1.78) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.79) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) กมค. แขวง

ปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 46 เครื่อง

(1.80) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.81) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง

(1.82) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) กมค. แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

(1.83) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง

(1.84) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) กมค. แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.85) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank Printer) กมค. 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.86) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.87) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.88) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.89) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 46 เครื่อง

(1.90) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA กมค. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.91) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนคอมพิวเตอรที่ชํารุดและเสื่อมสภาพของสํานักงาน

พิสูจนหลักฐานตํารวจ สพฐ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1.92) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง

(1.93) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน

 จังหวัดนครปฐม 15 เครื่อง

(1.94) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 15

 เครื่อง

(1.95) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 รร.นรต. ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 2 เครื่อง

(1.96) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) รร.นรต. ตําบล

สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 เครื่อง

(1.97) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3

 เครื่อง

(1.98) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

(2) โครงการปรับปรุงศูนยกลางเครือขายหลัก server สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3,018,700

(3) โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ภ.9 (แหงใหม) ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา  1 โครงการ

(4) โครงการ ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การ

รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินนักทองเที่ยว การกวดขันวนิัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ดวย

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.2  ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจนและวิเคราะหพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอรและ

อุปกรณมือถือเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 สทส. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(6) โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ระบบสารสนเทศ

สถานีตํารวจ (CRIMES) ศทก. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนอาชญากรรมและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

โดยใชเทคโนโลยีในการวเิคราะหภาพจากวดิีโอ บก.สสท. สทส. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(8) โครงการวเิคราะหและเฝาระวังในการควบคุมความปลอดภยัระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)

 ศทก. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(9) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การ

รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินนักทองเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ดวย

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.5 ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

2.1.1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว 0 0 0 0 0 0 0 7,800 6,000 0 0 0 0 0 0

(1) ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 7,800 6,000 0 0 0 0 0 0

รวม 3 รายการ (รวม 7 หนวย)

(1.1) เครื่องทําน้ําดื่มน้ํารอน  น้ําเย็น แบบมีถังดานบน ขนาด 2 กอก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู

6,000

(1.2) รถเข็นของ สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  2 คัน 7,800

(1.3) ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตู

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 0 0 0 13,500 843,700 0 0 0 0 0 528,900

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 13,500 843,700 0 0 0 0 0 528,900

รวม 20 รายการ (รวม 42 หนวย)

(1.1) ชุดประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) ภ.5 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม  1 เครื่อง

(1.2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (ใชกับชุดประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference)) ภ.5 ตําบล

หนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  1 เครื่อง

(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สตส. แขวงทาแรง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

30,300

(1.4) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล

 ขนาด 40 นิ้ว สยศ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

13,500

(1.5) ชุดเครื่องเสียงสําหรับหองประชุม 2 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 843,700

(1.6) ชุดเครื่องเสียงสําหรับประชุม และไมคประชุม 23 ตัว สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

498,600

(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens ภ.จว.สตูล ตําบลพิมาน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง

(1.8) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว ภ.จว.สตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมือง

สตูล จังหวัดสตูล  1 จอ

(1.9) ชุดคอนเฟอรเรนซพรอมอุปกรณ ภ.จว.สตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด

(1.10) ชุดคอนเฟอรเรนซพรอมอุปกรณ ภ.จว.ตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  1 ชุด

(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ภ.จว.พัทลุง ตําบลคูหา

สวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวดัพัทลุง 2 เครื่อง
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.12) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว ภ.จว.พัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง                               4 จอ

(1.13) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens กมค. แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.14) ระบบประชุมวีดีทัศนทางไกล (Video Conference) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

(1.15) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens รร.นรต. ตําบลสาม

พราน อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 1 เครื่อง

(1.16) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 3 จอ

(1.17) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก

เซล ขนาด 40 นิ้ว รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง

(1.18) ไมโครโฟน ประจําหองประชุมคณะนิติศาสตร รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 11 ตัว

(1.19) เครื่องขยายเสียง สําหรับหองประชุมคณะนิติศาสตร รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.20) ลําโพง 2 ทาง รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ตัว

(2) โครงการจัดหาครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร สําหรับขาราชการตํารวจในสังกัดกองตํารวจสื่อสาร สส.

สทส. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 74,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 0 0 0 74,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 5 รายการ (รวม 7 หนวย)

(1.1) ขอขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมติดตั้งหมอแปลง 100 เควีเอ สภ.หางดง ตําบลหางดง อําเภอหางดง

 จังหวัดเชียงใหม  1 งาน

(1.2) เครื่องบันทึกเสียง สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 53,500

(1.3) อุปกรณสําหรับการถอดขอความเสียง  สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 

เครื่อง

21,400

(1.4) หมอแปลงไฟฟา ระบบ 3 เฟส 33,000-230/400 โวลท ขนาด 100 KVA ภ.9  ตําบลบอยาง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

(1.5) เครื่องกระจายกระแสไฟ สําหรับหองประชุม รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 1 เครื่อง

(2) ระบบเสาวิทยุสื่อสาร โครงสรางสามเหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว บก.อก.ภ.2  ตําบลหนองขางคอก อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

2.1.1.7 ครุภัณฑวทิยาศาสตร

(1) ครุภัณฑวทิยาศาสตรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(1.1) โครงการจัดหาเครื่องมือและวสัดุวิทยาศาสตรสําหรับหองปฏิบัติการชีววทิยา คณะนิติวทิยาศาสตร

 โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(2) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร โดยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ-แมสสเปกโตรเมทรี 

(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) และเครื่องตรวจวิเคราะหสารโดยใชแสงอินฟราเรด 

(FT-IR Spectrometer) ณ คณะนิติวทิยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

2.1.1.8 ครุภัณฑเครื่องจักรกล 0 0 0 0 950,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) คาซอมบํารุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 950,000,000

2.1.1.9 ครุภัณฑอ่ืน ๆ 0 0 0 0 343,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 3 รายการ (รวม 11 หนวย)

(1.1) ชุดโปรแกรมสําหรับปรับปรุงชุดอุปกรณถอดรหัสและถายโอนขอมูลโทรศัพทมือถือชนิดพกพา 

บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.2) ระบบยิงโตตอบสําหรับพัฒนาเครื่องฝกยิงจําลองสถานการณ (Simulator) แบบ 3 มิติ รร.นรต. 

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 โครงการ

(1.3) เครื่องจับเวลาในการฝกยิงปน รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง

(2) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนตและผูขับขี่ ดวยชุดอุปกรณตรวจจับหมายเลขทะเบียน

รถยนตอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สําหรับใชในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม

 จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ

(3) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและอุปกรณตอตานอากาศยานไรคนขับ สําหรับขบวนเฮลิคอปเตอร

พระราชพาหนะ บ.ตร. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

343,000,000

(4) โครงการจัดหาครุภณัฑ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(5) โครงการจัดหาอุปกรณและระบบในการตรวจสอบปายทะเบียนในรถสายตรวจ สกบ. แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 1 โครงการ

(6) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนตและผูขับขี่ ดวยชุดอุปกรณตรวจจับหมายเลขทะเบียน

รถยนตอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สําหรับใชในพื้นที่ภาคตะวันตก ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(7) ครุภัณฑสํานักงานประจําอาคารที่ทําการ ภ.จว.พังงา ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  

1 โครงการ

(8) โครงการกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลชนิดติดบนตัวเจาหนาที่ตํารวจงานสายตรวจและ

งานจราจร 46,400 ชุด  สกบ.  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมวิดีทัศนทางไกลพรอมจอภาพสําหรับพิสูจนหลักฐานจังหวัด

ในสังกัดสํานักงานตรวจพิสูจนหลักฐานตํารวจ สพฐ.ตร. แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 

โครงการ

(10) โครงการจัดทําศูนยเฝาระวังเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอ

พรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(11) โครงการจัดหาครุภณัฑสําหรับอาคารวทิยาลัยการตํารวจ (อาคารที่จอดรถยนต) บช.ศ. แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(12) โครงการจัดหาครุภณัฑและอุปกรณประจําศูนยฝกทางวิชาชีพตํารวจและการบังคับใชกฎหมาย 

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(13) โครงการจัดหาอุปกรณการฝกสําหรับ นรต. ชั้นปที่ 1 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 98,900,000 0 0 0 23,980,000 0 0 0 0 0 0

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ

(1) กอสรางอาคารแฟลตที่พักเจาหนาที่ศูนยผูสูงอายุดารารัศมี ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

 1 อาคาร

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 0 0 0 0 0 0

(1) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 สภ.แมปง ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม

 จังหวัดเชียงใหม  1 หลัง

(2) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทองแสนขัน ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัด

อุตรดิตถ 1 หลัง

(3) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปว ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 1 หลัง

(4) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง ) สภ.แมใจ ตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

1 หลัง

(5) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.น้ําเพียงดิน ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง

(6) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สบเมย ตําบลแมตะควน อําเภอสบเมย จังหวัด

แมฮองสอน 1 หลัง

(7) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.นิคมเขาบอแกว ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(8) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) กก.สส.ภ.จว.ตาก ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1 หลัง

(9) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 2 สภ.เมืองสุโขทัย ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

(10) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เนินกุม ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัด

พิษณุโลก  1 หลัง

(11) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 สภ.เมืองเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 1 หลัง

(12) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.คลองไผ 

ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 1 หลัง

(13) อาคารที่ทําการ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.3 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

(14) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.กระสัง 

ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  1 หลัง

(15) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ตูม

ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 1 หลัง

(16) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ขุนหาญ 

ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 1 หลัง

(17) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.โพธิ์ไทร 

ตําบลโพธ์ิไทร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(18) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สําโรง 

ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 1 หลัง

(19) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ปลาคาว 

ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

 1 หลัง

(20) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.บานฝาง 

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  1 หลัง

(21) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.หนองแสง ตําบลทับกุง อําเภอหนองแสง จังหวัด

อุดรธานี   1 หลัง

(22) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ดานซาย 

ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย  1 หลัง

(23) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.นางิ้ว ตําบลนางิ้ว อําเภอสังคม จังหวดัหนองคาย   1 

หลัง

(24) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.อาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ 

จังหวัดรอยเอ็ด 1 หลัง

(25) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.โพนทราย ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัด

รอยเอ็ด   1 หลัง

(26) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สาขลา ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

(27) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 พรอมถมดิน สภ.เมืองปทุมธานี ตําบลบางปรอก

 อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

(28) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.มหาราช ตําบลมหาราช อําเภอมหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

(29) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 3 ชั้น  พรอมถมดินและวางทอระบายน้ํา ภ.จว.ลพบุรี ตําบล

ทะเลชุบศร  อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

(30) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) พรอมสวนประกอบ สภ.ทาหลวง ตําบลทาหลวง อําเภอ

ทาหลวง จังหวัดลพบุรี  1 หลัง

(31) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) พรอมถมดิน สภ.บานขอย ตําบลบานขอย อําเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

(32) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   1 หลัง

(33) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ดานชุมพล ตําบลดานชุมพล อําเภอบอไร  จังหวัด

ตราด   1 หลัง

(34) อาคารที่ทําการหนวยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ภ.จว.ปราจีนบุรี (สภ.ขนาดเล็ก) พรอมสวนประกอบ

 ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   1 หลัง

(35) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทามวง ตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัด

กาญจนบุรี 1 หลัง

(36) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขายอย ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัด

เพชรบุรี 1 หลัง

(37) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.รอนพิบูลย ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 หลัง

(38) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 สภ.เมืองกระบี่  ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่

 จังหวัดกระบี่   1 หลัง

หนา้ท ี23 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(39) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.กะทู ตําบลกะทู  อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต  1 หลัง

(40) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ฉลอง ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภเูก็ต จังหวัดภูเก็ต  1

 หลัง

(41) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.บานตาขุน ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุ

ราษฎรธานี  1 หลัง

(42) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 สภ.เมืองระนอง ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง

ระนอง จังหวดัระนอง  1 หลัง

(43) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.พะโตะ ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 1 

หลัง

(44) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สทิงพระ ตําบลจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ จังหวดั

สงขลา  1 หลัง

(45) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขาขาว ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล   1 หลัง

(46) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขาวเิศษ ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวงัวเิศษ จังหวัดตรัง 1

 หลัง

(47) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.บานโคกยาง ตําบลโคกยาง อําเภอกันตัง จังหวดัตรัง  

1 หลัง

(48) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาชัยสน ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัด

พัทลุง   1 หลัง

(49) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟนฟูขาราชการตํารวจ รพ.ตร. แขวงวงัใหม เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ

(50) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 พรอมสวนประกอบ 1 หลัง ตําบลหนอง

ขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(51) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

หนา้ท ี24 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(52) โครงการโรงพยาบาลตํารวจสวนภมูิภาค (ศูนยผูสูงอายุดารารัศมี) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ดร.) 

ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 1 อาคาร

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(53) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ สน.สุทธิสาร พรอมที่จอดรถและหองพัก แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง

 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(54) อาคารที่ทําการ ภ.3 (แหงใหม) พรอมสวนประกอบอ่ืนๆ ภ.3 (สวนกลาง) ตําบลจอหอ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(55) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น ภ.จว.สกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(56) กอสรางอาคารที่ทําการ กองตํารวจสื่อสาร แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(57) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดชัยภมิู พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ

(58) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ พรอมสวนประกอบ 1 หลัง และ

โรงจอดรถ 2 หลัง ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 1 โครงการ

(59) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดสระบุรี พรอมสวนประกอบ ตําบลทับกวาง 

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ

(60) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดสุโขทัย ศูนยพิสูจนหลักฐาน 6 ตําบลบาน

กลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 1 โครงการ

(61) โครงการอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดสิงหบุรี พรอมสวนประกอบ ตําบลพรหมบุรี อําเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 โครงการ

(62) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใตถุน) ภ.จว.บุรีรัมย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

หนา้ท ี25 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(63) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใตถุน) พรอมสวนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี ตําบลทา

มะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(64) อาคารที่ทําการ ภ.7 (แหงใหม) พรอมสวนประกอบ ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม 1 งาน

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(65) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใตถุน) ภ.จว.มหาสารคาม ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ

เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(66) อาคารที่ทําการ สน.หัวหมาก พรอมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(67) อาคารที่ทําการ สน.ดอนเมือง พรอมที่พักและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ

(68) อาคารที่ทําการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.9 ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 1 

หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(69) อาคารที่ทําการ สพ.สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 9,000,000

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

2.1.2.3 คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) คากอสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

(1.1) ขยายเขตระบบจําหนายประปา สภ.คลองเขื่อน ตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 1 งาน

หนา้ท ี26 จาก 62



บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.2) ขยายเขตระบบจําหนายประปา สภ.ทาตะเกียบ ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 1 งาน

(2) คากอสรางระบบสาธารณูปโภครอบโครงการ โรงพยาบาลตํารวจสวนภมูิภาค รพ.ตร.(ดร.) ตําบลริม

ใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 1 งาน

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอ่ืน 0 0 0 0 0 0 0 0 1,330,000 0 0 0 0 0 0

(1) คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 0 1,330,000 0 0 0 0 0 0

รวม 19 รายการ (รวม 21 หนวย)

(1.1) ปรับปรุงอาคารคลังพลาธิการ ภ.5 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงเสาอากาศแบบสามเหลี่ยมโครงสรางเหล็ก ภ.จว.อุตรดิตถ ตําบลน้ําริด อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวดัอุตรดิตถ 1 ตน

(1.3) ปรับปรุงอาคาร ศฝร.ภ.6 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  1 หลัง

(1.4) ปรับปรุงอาคารคลังพลาธิการ ศฝร.ภ.6 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค 1 หลัง

(1.5) งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณระหวางอาคาร 1 ตร. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,330,000

(1.6) ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว สภ.ตันตัง  ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 งาน

(1.7) ปรับปรุงซอมแซมทาสี สภ.ศรีนครินทร ตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 1 งาน

(1.8) โครงการปรับปรุงหองเรียน สถาบันสงเสริมงานสอบสวน สบส. ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(1.9) รื้อถอนและปรับปรุงอาคารโภชนาคาร วทิยาลัยการตํารวจ (บางสวน) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.10) ปรับปรุงอาคารพลานามัยของ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.11) ปรับปรุงอาคารสวสัดิการของ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.12) ปรับปรุงหองทํางานกลุมงานอาจารย บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.13) ปรับปรุงซอมแซมอาคาร ศฝร.ภ.9 (หลังเกา) ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

(1.14) โครงการปรับปรุงหองอดิเรกสาร รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 

โครงการ

(1.15) ปรับปรุงหองนํ้าและซอมแซมหลังคาฝาเพดาน อาคาร 50 คณะตํารวจศาสตร รร.นรต. ตําบล

สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.16) โครงการปรับปรุงอาคารธรรมสถาน รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 1 โครงการ

(1.17) ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าชาย-หญิง ชั้นลาง งานโรงพิมพ รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 2 งาน

(1.18) ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า ชาย-หญิง ชั้น 3 (อาคาร 51) คณะสังคมศาสตร รร.นรต. ตําบลสาม

พราน อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 1 งาน

(1.19) ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าผูบังคับบัญชา (ชาย) ชั้น 1 ศบศ.รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 2 งาน

(2) โครงการปรับปรุงศูนยฝกอบรมสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จังหวัด

เพชรบุรี 1 โครงการ
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(3) ปรับปรุงถนน คสล. เสนที่ 4 (จากประตู 4 - กองแพทย - อาคารสามพรานภิรมย - ปอมยามประตู 

4) รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(4) ปรับปรุงอาคารและหองครัวระบบปดปลอดเช้ือและฝุนโรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 1 งาน

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0 0

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0 0

รวม 21 รายการ (รวม 21 หนวย)

(1.1) ซอมปรับปรุงอาคารที่ทําการ ภ.5 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ ภ.จว.อุตรดิตถ ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.3) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ สภ.เดนเหล็ก ตําบลเดนเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.4) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ สภ.ไพศาลี ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.5) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ สภ.เมืองนครสวรรค ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.6) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ สภ.ทาสองยาง ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 1 

หลัง

(1.7) งานปรับปรุงอาคาร 27 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน 7,000,000

(1.8) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ ภ.จว.อุทัยธานี ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด

อุทัยธานี 1 หลัง

(1.9) ปรับปรุงซอมแซมหองประชุม สภ.ควนมีด  ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 งาน

(1.10) ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าชั้นลาง สภ.คลองแงะ  ตําบลพังลา  อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 งาน

(1.11) ปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า สภ.คอหงส  ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  1 งาน

(1.12) ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคารที่ทําการ สภ.กันตัง ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 งาน

(1.13) ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคารที่ทําการ  สภ.หาดสําราญ ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ 

จังหวัดตรัง 1 งาน

(1.14) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการและบานพักขาราชการตํารวจ สภ.บานคลองเต็ง  ตําบลนาทาม

เหนือ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

(1.15) ปรับปรุงซอมแซมทาสี สภ. เกาะนางคํา ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน จังหวดัพัทลุง 1 งาน

(1.16) ปรับปรุงสํานักงานกองตํารวจสื่อสาร ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 3 อุบลราชธานี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

(1.17) ปรับปรุงบริเวณ ฝายการสื่อสาร 7 กองตํารวจสื่อสาร ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด

สงขลา  1 งาน

(1.18) ปรับปรุงซอมแซมประตูอาคารที่ทําการ ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม ตําบลพระปฐม

เจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 1 งาน

(1.19) ปรับปรุงซอมแซมบริเวณรอบอาคารที่ทําการศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม ตําบลพระ

ปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  1 งาน
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บัญชีจําแนกรายหนวยงาน กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาน

ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(1.20) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ ศฝร.ภ.9 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

(1.21) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ คณะนิติศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 1 โครงการ

(2) โครงการกอสรางและปรับปรุงศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวนั เขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.2.6 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

(1.1) ขยายเขตไฟฟา สภ.สะทอน ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงหองนํ้าและระบบสุขาภบิาล อาคารหอพัก 13 ชั้น วทิยาลัยการตํารวจ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2.7 คากอสรางอ่ืนๆ 0 0 0 0 98,900,000 0 0 0 6,650,000 0 0 0 0 0 0

(1) คากอสรางอ่ืนๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 14 รายการ (รวม 14 หนวย)

(1.1) อาคารคลังพลาธิการ ภ.จว.อุตรดิตถ ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.2) หองนํ้าบริการประชาชน สภ.วงักะพี้ ตําบลวงักะพี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวดัอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.3) โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตพรอมเรียงหินยาแนวกันดินสไลด บริเวณสระน้ํา ดานหนาอาคารที่

ทําการ ภ.2 บก.อก.ภ.2 ตําบลหนองขางคอก  อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

(1.4) โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตพรอมเรียงหินยาแนวกันดินสไลด บริเวณดานขางอาคารที่ทําการ ภ.2

 บก.อก.ภ.2ตําบลหนองขางคอก  อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

(1.5)  อาคารที่พักสายตรวจตําบลวงัลึก สภ.สามชุก ตําบลวงัลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  1 หลัง

(1.6) โรงจอดรถควบคุมฝูงชน ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

(1.7) รั้วกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา  ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

1 งาน

(1.8) ปอมตํารวจ สภ.ระโนด ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(1.9) ปอมตํารวจ สภ.หาดสําราญ ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 1 หลัง

(1.10) ทางลาดสําหรับคนพิการ สภ.หาดสําราญ ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 1 งาน

(1.11) โครงการเปลี่ยนปมสูบน้ําบอบาดาล สถาบันสงเสริมงานสอบสวน สบส. ตําบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(1.12) กอสรางถนน คสล. บริเวณหนาอาคารกองรอย ศฝร.ภ.9 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา 1 งาน

(1.13) โครงการสรางสถานีทดสอบกําลังใจ 10 สถานี รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(1.14) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการสถานการณจําลองดานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ณ คณะนิติ

วทิยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(2) อาคารคลัง/เก็บของกลาง บก.อก.ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  1 หลัง
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ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

(3) โครงการกอสรางอาคารคลังอะไหลอากาศยาน อาคารซอมบํารุง อาคารจอดเฮลิคอปเตอร พรอม

ติดตั้งระบบไฟลานจอด และปรับปรุงภูมิทัศนสําหรับ บ.ตร. (ทาแรง) ระยะที่ 1 แขวงทาแรง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

98,900,000

(4) อาคารปฏบิัติการควบคุมการฝก กองรักษาการณพระที่นั่งอัมพรสถาน กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 หลัง

(5) อาคารสนามยิงปน แบบมีหลังคา กก.ตอตานการกอการราย(อรินทราช) บก.สปพ. แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 หลัง

(6) โครงการศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระยะที่ 3 ตําบล

ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

(7) อาคารคลังพลาธิการ ภ.9 (แหงใหม) ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(8) อาคารหอประชุม ภ.9 (แหงใหม) ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(9) โครงการศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระยะที่ 2  ตําบล

ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

ป 2562 ตั้งงบประมาณ

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

(10) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 1 อาคาร

6,650,000

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2563 ตั้งงบประมาณ

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

(11) กอสรางอาคารศูนยประชุมตํารวจนานาชาติ โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น

ป 2564 ตั้งงบประมาณ

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ

3. งบเงินอุดหนุน 0 5,300,000 0 0 11,000,000 0 5,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 เงนิอุดหนุนทั่วไป 0 5,300,000 0 0 11,000,000 0 5,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

1) เงนิอุดหนุนองคการตํารวจระหวางประเทศ 5,300,000

2) เงนิอุดหนุนสถาบันที่สํานักงานตํารวจแหงชาติฝากเรียน 11,000,000

3) เงนิอุดหนุนสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 5,500,000

4) เงนิอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับและคาปลงศพ

5) เงนิอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร

6) เงนิอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตํารวจ

7) เงนิอุดหนุนโครงการศึกษาความรวมมือทางวิชาการตํารวจเพื่อนบาน (เวียดนาม)

8) เงนิอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจที่มีผลการเรียนดีเดน

9) โครงการความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตํารวจกัมพูชา

3.2 เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1) คาใชจายในการใหบริการปองกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส

4. งบรายจายอื่น 0 6,000,000 0 0 92,327,700 0 0 273,700 0 0 0 0 0 0 0

1) เงนิราชการลับ
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ปงบประมาณ  2564

สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน สบร. สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.ก.ตร. จต. สตส.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 4,810,800 5,317,100 3,967,700 1,759,200 54,237,400 3,345,400 557,100 28,393,000 21,810,600 29,612,800 34,236,400 7,356,000 11,407,100 28,185,400 17,795,000

โครงการ : การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 17,452,600 4,412,700 2,864,100 1,643,531,900 3,791,200 6,057,100 29,371,300 53,783,500 36,136,400 37,878,100 7,356,000 14,310,000 29,551,700 20,726,000

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 273,700

4) คาใชจายสําหรับตํารวจจราจรตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

5) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ประจําในตางประเทศ (ทูตตํารวจ) 6,000,000

6) คาใชจายของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในแมนํ้าโขง

7) คาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมการใชและซอมบํารุงตามสัญญาซื้อขายอากาศยาน 46,794,000

8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบอาชญากรรมตํารวจภูธรภาค 1

9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน 45,533,700

10) คาใชจาย ศปก.ตร.

11) โครงการสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมระดับตําบล

12) โครงการจัดพิมพใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียน สํานักงานตํารวจแหงชาติ แขวงปทุมวัน เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : บญัชีนี้เปนบัญชีแสดงการจัดสรรจําแนกรายหนวยงานเทานั้น

                ขอใหผูรับผิดชอบหนวย ตรวจสอบและใชเลขนํารายการ ชื่อรายการ 

               และจํานวนชิ้นท่ีถูกตองจากไฟลขาวคาดแดงฉบับปจจุบนันะคะ

หนา้ท ี31 จาก 62


