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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 53,448,900                

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี - เบอรล์นิ 3,843,700                 

ส านักนายกรฐัมนตรี 93,800                     

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 93,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 93,800                     

การเสริมสรา้งเกยีรตภูิมแิละคุณภาพบคุลากรภาครฐั 93,800                     

การบริหารจดัการดูแลนกัเรียนไทยในต่างประเทศ 93,800                     

งบลงทนุ 93,800                     

ครุภณัฑ์ 93,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 93,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

โปรแกรมปฏบิตัิการ เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี เครื่อง 2 93,800                        

กระทรวงการตา่งประเทศ 3,749,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 3,749,900                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 3,749,900                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,749,900                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,749,900                 

งบลงทนุ 3,749,900                 

ครุภณัฑ์ 3,749,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 684,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี เครื่อง 3 29,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊พรอ้มเกา้อี้   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 1 33,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐั เครื่อง 3 61,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ตวั 12 50,900                        

รายการระดบัที1่: อาสนะส าหรบัพระสงฆ ์9 รูป   เบอรล์นิ สหพนัธ์ ชดุ 1 26,500                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทเ์คลือ่นที่   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐั ชดุ 5 46,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของ   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี อนั 2 32,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์  เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ตวั 2 13,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงค ์  เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ตวั 10 37,300                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ขนาด 3 ที่น ัง่   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 8 211,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุม่านกนัแสง   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 1 109,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 183,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรข์าว-ด า   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐั เครื่อง 5 34,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   เบอรล์นิ สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 4 149,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 2,648,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุรบัประทานอาหารแบบ Sitedown dinner   เบอรล์นิ

 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 1 911,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุรบัประทานอาหารแบบ Buffet   เบอรล์นิ สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 1 1,082,700                    

รายการระดบัที1่: ไมโครเวฟ   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี เครื่อง 3 11,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 700 ลติร   เบอรล์นิ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ตู ้ 2 90,500                        

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

26000000 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี
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26000000 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

รายการระดบัที1่: เตียงคู่ ขนาด King Size พรอ้มที่นอน   เบอรล์นิ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 4 329,500                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอนเดี่ยวพรอ้มที่นอน   เบอรล์นิ สหพนัธ์ ชดุ 6 65,600                        

รายการระดบัที1่: เตียงคู่ ขนาด Queen Size พรอ้มที่นอน   เบอรล์นิ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 2 156,800                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 233,500                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้าย   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 2 31,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐั กลอ้ง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดิโีอ   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี กลอ้ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงพรอ้มล าโพง   เบอรล์นิ สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 1 38,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 55 น้ิว   เบอรล์นิ สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี เครื่อง 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนตัง้โตะ๊   เบอรล์นิ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ตวั 4 20,000                        

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี - แฟรงคเ์ฟิรต์ 17,406,800                

ส านักนายกรฐัมนตรี 1,717,500                 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 1,717,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,717,500                 

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 1,717,500                 

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 1,717,500                 

งบด าเนินงาน 1,717,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,717,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ นครแฟรงค์

เฟิรต์ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 0 1,717,500                    

กระทรวงการตา่งประเทศ 9,263,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 9,263,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 9,263,400                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,263,400                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,263,400                 

งบด าเนินงาน 9,149,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,149,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ 0 9,149,400                    

งบลงทนุ 114,000                   

ครุภณัฑ์ 114,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 114,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   แฟรงคเ์ฟิรต์ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ชดุ 2 114,000                      

รฐัวิสาหกจิ 6,425,900                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 6,425,900                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,314,300                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 1,314,300                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 1,314,300                 

งบอดุหนุน 1,314,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,314,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 1,314,300                    
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26000000 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 1,314,300                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานแฟรงเฟิรต์ แฟรงคเ์ฟิรต์ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ราย 1 1,314,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,111,600                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 5,111,600                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 5,111,600                 

งบอดุหนุน 5,111,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,111,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 5,111,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2559 - 2562 แห่ง 1 4,312,500                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานแฟรงคเ์ฟิรต์ แฟรงคเ์ฟิรต์ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี แห่ง 1 4,312,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 คนั 1 799,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานแฟรงกเ์ฟิรต์ แฟรงคเ์ฟิรต์ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี คนั 1 799,100                      

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี - มิวนิก 32,198,400                

กระทรวงการตา่งประเทศ 32,198,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 32,198,400                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 32,198,400                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 32,198,400                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 32,198,400                

งบด าเนินงาน 32,198,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,198,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการและท าเนียบสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมวินิก แห่ง 0 32,198,400                   


