อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้
-1งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

รายได้ค้างรับ

38,921,866.82
52,370.36

วัสดุคงเหลือ

5

39,920.94

ลูกหนี้เงินยืม

6

115,345.00

ลูกหนี้อื่น

172.40

งานระหว่างทํา

1,104,150.00

รวมสินทรัพย์หมุนวียน

40,233,825.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

7

9,739,528.41

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

8

364,352.30

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

10,103,880.71
50,337,706.23

หนี้สนิ
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

9

731,705.52

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10

759,172.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1,490,877.52
1,490,877.52
48,846,828.71

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุนรับโอน
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

4,611,008.78
44,235,819.93
48,846,828.71

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2561

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

11

63,814,600.00

รายได้จากการอุดหนุน

12

7,309,500.00

รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

183,357.72
13

รายได้จากการบริจาค

7,500.00
8,147.73

รวมรายได้

71,323,105.45

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14

12,635,503.33

ค่าตอบแทน

15

7,361,309.70

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

16

13,682,793.99

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

17

223,366.12

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

18

4,386,465.24

ค่าสาธารณูปโภค

19

850,949.86

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

20

1,570,022.09

ค่าใช้จ่ายอื่น

21

31,131.00

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

40,741,541.33
30,581,564.12

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
ทุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่รายงานไว้เดิม

4,611,008.78

รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ค่าใช้จ่ายสะสม

ส่วนทุน

20,645,215.64

25,256,224.42

(6,990,959.83)

(6,990,959.83)

4,611,008.78

13,654,255.81

18,265,264.59

4,611,008.78

30,581,564.12
44,235,819.93

30,581,564.12
48,846,828.71

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หลังการปรับปรุง

รายได้สูง (ต่ํา) กว่า

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสําหรับปี 2561
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

2560

2561

20,682,021.50

30,581,564.12

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดจากปีก่อน

(6,990,959.83)

รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

1,129,159.77

1,570,022.09

21,811,181.27

25,160,626.38

รายได้ค้างรับ(เพิ่มขึ้น)

(25,790.21)

(26,580.15)

วัสดุคงเหลือ(ลดลง)

(134,039.93)

94,118.99

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้นลดลง

ลูกหนี้เงินยืม (เพิ่มขึ้น)

(115,345.00)

ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น)

(172.40)

ครุภัณฑ์บริจาคสํานักงาน (เพิ่มขึ้น)

(47,600.00)

งานระหว่างทํา (เพิ่มขึ้น)

(1,104,150.00)

ปรับปรุงครุภัณฑ์ (เพิ่มขึ้น)

(115,317.03)

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (เพิ่มขึ้น)

(5,356.25)

ปรับปรุงค่าตัดจําหน่าย (ลดลง)

14,209.03

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(เพิ่มขึ้น)

23,248.27

708,457.25

หนี้สินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)

423,769.85

335,402.15

22,098,369.25

24,898,292.97

(2,945,630.40)

(4,584,963.00)

(197,950.00)

(346,252.00)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

(3,143,580.40)

(4,931,215.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ

18,954,788.85

19,967,077.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

18,954,788.85

18,954,788.85
38,921,866.82

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
(สสปท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 โดยให้มีการโอนบรรดาอํานาจ
หน้าที่ กิจ การทรั พย์สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณของสํา นั กความปลอดภัยแรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้ม ครองแรงงาน เฉพาะในส่ว นที่เ กี่ย วกับ การส่ง เสริม ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ ม
ในการทํางาน มาเป็นของ สสปท. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
(1) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(2) พั ฒนาและสนับ สนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่ งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
(3) ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน
(4) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
(5) พั ฒ นาและสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
(6) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความต้องการและความจําเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้
ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ที่มาของทุน
สสปท. ได้รับโอนทรัพย์สินจากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประเภทครุภัณฑ์มูลค่าสุทธิ จํานวน 4,611,008.78 บาท ตามหนังสือที่ รง 0506/6945 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
สสปท. มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2 เลขที่ 18
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0423/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงและมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่จะครบกําหนดไม่เกินสามเดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชี
3.2 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนที่ได้มา และคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
3.3 อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักค่าเสื่อมราคาสะสม และจะรับรู้
เป็นสินทรัยพ์ประเภทอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ คํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5
3
8
5
5

3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และจะ
รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
สสปท. ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ซึ่งไม่เกิน 3 ปี

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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3.5 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
3.6 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : บาท
2561
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ (สสปท.)
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ (หน่วยงาน
รวม

35,113,223.68
3,808,643.14
38,921,866.82

หมายเหตุ 5 วัสดุคงเหลือ
หน่วย : บาท
2561
วัสดุสํานักงาน

36,935.31

วัสดุงานบ้านงานครัว

2,985.63
รวม

39,920.94

หมายเหตุ 6 ลูกหนีเ้ งินยืม
หน่วย : บาท
2561
ลูกหนี้ – สถาพร

100,000.00

ลูกหนี้ – พนมพร

5,035.00

ลูกหนี้ – ธนกฤต

10,310.00
รวม

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

115,345.00
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หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
2561
ครุภัณฑ์

13,509,979.80

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภณ
ั ฑ์

3,770,451.39

ครุภัณฑ์ – สุทธิ

9,739,528.41

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

9,739,528.41

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจําปี

13,509,979.80

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
หน่วย : บาท
2561
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

544,202.00

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

179,849.70

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

364,352.30

ค่าตัดจําหน่ายประจําปี

144,056.00

หมายเหตุ 9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หน่วย : บาท
2561
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา

4,832.00
130,400.00

ค่าหนังสือพิมพ์

900.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

185,993.01

ค่าใช้จ่ายอื่น

640.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

100,000.00

ค่าไฟฟ้า

203,765.80

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ค่าโทรศัพท์

10,190.41

ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

11,224.30

ค่าธรรมเนียม

10,700.00

ค่าตรวจสุขภาพประจําปี

73,060.00
รวม

731,705.52

หมายเหตุ 10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท
2561
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย รอนําส่ง

116,251.23

เงินประกันสัญญา

595,868.50

รายได้จากการบริจาครอการรับรู้
รวม

47,052.27
759,172.00

หมายเหตุ 11 รายได้จากงบประมาณ
สสปท. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจําปี 2561 จํานวน 63,814,600 บาท โดยได้รับเงิน
งบประมาณดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จํานวน 35,770,900.00 บาท และวันที่ 11 เมษายน 2561
จํานวน 28,043,700.00 บาท
หมายเหตุ 12 รายได้จากการอุดหนุน
หน่วย : บาท
2561
รายได้เงินอุดหนุนจากสํานักงานประกันสังคม
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

4,309,500.00
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รายได้เงินอุดหนุนจากกองทุนความปลอดภัยฯ
รวม

3,000,000.00
7,309,500.00

หมายเหตุ 13 รายได้อื่น
หน่วย : บาท
2561
รายได้จากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
รวม

7,500.00
7,500.00

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
หน่วย : บาท
2561
เงินเดือน

10,733,071.34

เงินประจําตําแหน่ง

578,500.00

เงินค่าตอบแทน

480,000.00
12,675.00

ค่าล่วงเวลา

2,590.00

ค่าทันตกรรม

498,373.49

ค่าประกันสุขภาพ

79,450.00

ค่าตรวจสุขภาพประจําปี
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

250,843.50

รวม

12,635,503.33

หมายเหตุ 15 ค่าตอบแทน
หน่วย : บาท
2561
ค่าเบี้ยประชุม
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1,713,550.00
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ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

5,251,400.00

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

168,450.00

ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง

227,909.70
รวม

7,361,309.70

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หน่วย : บาท
2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่

5,036,300.49
8,100.00
88,830.00

ค่าวัสดุฝึกอบรม

7,567,830.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ค่าจ้างเหมาจัดงาน

369,625.00

ค่าสนับสนุนเงินรางวัล

145,000 .00

ค่าทําโล่และใบประกาศ

467,108.50
รวม

13,682,793.99

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หน่วย : บาท
2561
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

20,560.00

ค่าที่พัก

68,390.00
134,416.12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รวม

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

223,366.12
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หมายเหตุ 18 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
หน่วย : บาท
2561
ค่าจ้างเหมาบริการ

2,322,749.25

ค่าวิจัยและพัฒนา

50,000.00

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

82,315.00
2,500.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

48,678.30

ค่าธรรมเนียม

10,700.00

ค่าหนังสือพิมพ์

10,520.00

ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

1,201,955.12

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

110,899.19

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

201,294.01
8,594.95

ค่าตําราวรสารและสิ่งพิมพ์
วัสดุสิ้นเปลือง

133,275.42

วัสดุใช้ไป

202,984.00
รวม

4,386,465.24

หมายเหตุ 19 ค่าสาธารณูปโภค
หน่วย : บาท
2561
ค่าโทรศัพท์

84,563.56

ค่าไปรษณีย์

47,754.00

ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

168,974.40

ค่าไฟฟ้า

549,657.90
รวม

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

850,949.86
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หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หน่วย : บาท
2561
ครุภัณฑ์สํานักงาน

423,204.57

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

446,728.99
86,687.46

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,420.30

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

404,445.32

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

61,479.45

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

144,056.00
รวม

1,570,022.09

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายอื่น
หน่วย : บาท
2561
10,756.00

ค่าพาหนะรับจ้างอื่น

525.00

ค่าทางด่วน

12,250.00

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์
รวม

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

7,600.00
31,131.00

