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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 112,148,600               

สาธารณรฐัประชาชนจนี - ปกักิ่ง 14,624,100                

ส านักนายกรฐัมนตรี 263,200                   

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 133,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 133,200                   

การเสริมสรา้งเกยีรตภูิมแิละคุณภาพบคุลากรภาครฐั 133,200                   

การบริหารจดัการดูแลนกัเรียนไทยในต่างประเทศ 133,200                   

งบลงทนุ 133,200                   

ครุภณัฑ์ 133,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 133,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ ส าหรบัพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22 ตร.ม. 

ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 21,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ ส าหรบัพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 34 ตร.ม. 

ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 3 111,600                      

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 130,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 130,000                   

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 130,000                   

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 130,000                   

งบลงทนุ 130,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังานและ

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี ชดุ 2 130,000                      

กระทรวงการตา่งประเทศ 1,179,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 1,179,200                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 1,179,200                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,179,200                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,179,200                 

งบลงทนุ 1,179,200                 

ครุภณัฑ์ 768,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 768,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ ขนาดไม่ต า่กวา่ 21 กโิลกรมั   ปกักิ่ง 

สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้า   ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 26,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งจาน   ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 2 462,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี เตา 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ที่อุ่นอาหารทรงสีเ่หลีย่ม ขนาดใหญ่   ปกักิ่ง สาธารณรฐั

ประชาชนจนี อนั 6 39,600                        

รายการระดบัที1่: ที่อุ่นอาหารทรงสีเ่หลีย่ม ขนาดเลก็   ปกักิ่ง สาธารณรฐั อนั 4 35,200                        

รายการระดบัที1่: ที่อุ่นอาหารทรงกลม   ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี อนั 2 15,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 410,600                      

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 410,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการสถานเอกอคัรราชทูต

และท าเนียบเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปกักิ่ง   ปกักิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี งาน 1 410,600                      

กระทรวงพาณิชย์ 79,800                     

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 79,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 79,800                     

ยทุธศาสตร ์ขอ้เสนอ และขอ้มลูสารสนเทศดา้นการพาณิชย์ 79,800                     

จดัท าและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 79,800                     

งบลงทนุ 79,800                     

ครุภณัฑ์ 79,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 79,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์- สพต.ปกักิ่ง ปกักิ่ง สาธารณรฐั เครื่อง 1 44,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ขาวด า - สพต.ปกักิ่ง   ปกักิ่ง 

สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ink jet ส ี- สพต.ปกักิ่ง   ปกักิ่ง สาธารณรฐั

ประชาชนจนี เครื่อง 1 10,000                        

รฐัวิสาหกจิ 13,101,900                

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 13,101,900                

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,305,800                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,305,800                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2,305,800                 

งบอดุหนุน 2,305,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,305,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 2,305,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 2,305,800                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานปกักิ่ง ปกักิ่ง สาธารณรฐั ราย 1 2,305,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,796,100                

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 10,796,100                

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 10,796,100                

งบอดุหนุน 10,796,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,796,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 10,796,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 แห่ง 1 10,796,100                   

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานปกักิ่ง ปกักิ่ง สาธารณรฐั แห่ง 1 10,796,100                   

สาธารณรฐัประชาชนจนี - กว่างโจว 2,415,900                 

กระทรวงการตา่งประเทศ 219,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 219,500                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 219,500                   

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 219,500                   

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 219,500                   

งบลงทนุ 219,500                   

ครุภณัฑ์ 219,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัธนบตัร   กวา่งโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 10,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น   กวา่งโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 6 10,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   กวา่งโจว สาธารณรฐั

ประชาชนจนี ชดุ 3 89,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   กวา่งโจว 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ชดุ 2 60,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 49,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล   กวา่งโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี กลอ้ง 1 49,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,000                     

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 28,000                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 28,000                     

งบลงทนุ 28,000                     

ครุภณัฑ์ 28,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ ี กวา่งโจว  สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 28,000                        

รฐัวิสาหกจิ 2,168,400                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 2,168,400                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,168,400                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,168,400                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2,168,400                 

งบอดุหนุน 2,168,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,168,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 2,168,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 2,168,400                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานกวา่งโจว กวา่งโจว สาธารณรฐั ราย 1 2,168,400                    

สาธารณรฐัประชาชนจนี - คนุหมิง 18,552,600                

กระทรวงการตา่งประเทศ 14,335,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 14,335,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 14,335,400                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,335,400                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,335,400                

งบด าเนินงาน 13,585,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,585,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมงิ 0 8,390,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมงิ 0 5,194,600                    

งบลงทนุ 750,400                   

ครุภณัฑ์ 750,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 288,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก   คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี ชดุ 1 149,100                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานกงสุลใหญ่   คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี ตวั 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานขา้ราชการและลูกจา้ง   คุนหมงิ สาธารณรฐั ตวั 10 101,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความอุ่น   คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 3 16,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 461,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Firewall   คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 64,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ   คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 3 201,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   คุนหมงิ สาธารณรฐั

ประชาชนจนี เครื่อง 2 93,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์  คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 3 91,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์  คุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 10,200                        

รฐัวิสาหกจิ 4,217,200                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 4,217,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,217,200                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 4,217,200                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 4,217,200                 

งบอดุหนุน 4,217,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,217,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 4,217,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 แห่ง 1 4,217,200                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานคุนหมงิ คุนหมงิ สาธารณรฐั แห่ง 1 4,217,200                    

สาธารณรฐัประชาชนจนี - เซ่ียงไฮ ้ 9,065,000                 

ส านักนายกรฐัมนตรี 65,000                     

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 65,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 65,000                     

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 65,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 65,000                     

งบลงทนุ 65,000                     

ครุภณัฑ์ 65,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมจดัการส านกังานและ

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ เซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชดุ 1 65,000                        

รฐัวิสาหกจิ 9,000,000                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 9,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,000,000                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 9,000,000                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 9,000,000                 

งบอดุหนุน 9,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเซีย่งไฮ ้เซีย่งไฮ ้สาธารณรฐั แห่ง 1 9,000,000                    

สาธารณรฐัประชาชนจนี - เซียะเหมิน 13,991,500                

กระทรวงการตา่งประเทศ 13,991,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 13,991,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 13,991,500                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,991,500                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,991,500                

งบด าเนินงาน 13,441,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,441,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการและบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ เมอืงเซีย่เหมนิ 0 13,441,900                   

งบลงทนุ 549,600                   

ครุภณัฑ์ 549,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 137,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 2 59,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี ตวั 2 26,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี ตวั 5 10,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี ตู ้ 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัธนบตัร   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชน เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   เซยีะเหมนิ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ชดุ 4 238,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ ี  เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 4 102,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์  เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 40,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี กลอ้ง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ   เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี กลอ้ง 1 18,400                        

สาธารณรฐัประชาชนจนี - เฉิงตู 9,685,500                 

กระทรวงการตา่งประเทศ 3,332,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 3,332,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 3,332,100                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,332,100                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,332,100                 

งบด าเนินงาน 2,640,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 0 2,640,000                    

งบลงทนุ 692,100                   

ครุภณัฑ์ 692,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 692,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ   เฉิงตู สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 2 692,100                      

รฐัวิสาหกจิ 6,353,400                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 6,353,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,353,400                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 6,353,400                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 6,353,400                 

งบอดุหนุน 6,353,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,353,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 6,353,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 คนั 1 1,121,100                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานเฉิงตู เฉิงตู สาธารณรฐั คนั 1 1,121,100                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 5,232,300                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเฉิงตู เฉิงตู สาธารณรฐั แห่ง 1 5,232,300                    

สาธารณรฐัประชาชนจนี - หนานหนิง 25,165,600                

กระทรวงการตา่งประเทศ 25,165,600                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 25,165,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 25,165,600                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,165,600                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,165,600                

งบด าเนินงาน 25,086,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,086,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 0 22,506,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 0 2,580,600                    

งบลงทนุ 79,000                     

ครุภณัฑ์ 79,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 79,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล   หนานหนิง สาธารณรฐัประชาชนจนี กลอ้ง 1 79,000                        

สาธารณรฐัประชาชนจนี - ซีอาน 5,233,700                 

กระทรวงการตา่งประเทศ 5,233,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 5,233,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 5,233,700                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,233,700                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,233,700                 

งบด าเนินงาน 5,103,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,103,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซอีาน 0 1,237,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ นครซอีาน 0 3,865,600                    

งบลงทนุ 130,600                   

ครุภณัฑ์ 130,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร   ซอีาน สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 1 27,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 103,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   ซอีาน สาธารณรฐั ชดุ 3 82,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์  ซอีาน สาธารณรฐัประชาชนจนี เครื่อง 2 20,600                        

สาธารณรฐัประชาชนจนี - ชิงตา่ว 13,414,700                

กระทรวงการตา่งประเทศ 13,414,700                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 13,414,700                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 13,414,700                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,414,700                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,414,700                

งบด าเนินงาน 13,293,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,293,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงชงิต่าว แห่ง 0 6,878,500                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

21000000 สาธารณรฐัประชาชนจนี

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ เมอืงชงิต่าว แห่ง 0 6,415,200                    

งบลงทนุ 121,000                   

ครุภณัฑ์ 121,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,300                        

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั   ชงิต่าว สาธารณรฐัประชาชนจนี ตู ้ 1 36,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 84,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   ชงิต่าว 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ชดุ 2 84,700                        


