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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 62,610,700                

สาธารณรฐัอนิเดีย - นิวเดลี 28,551,100                

กระทรวงการตา่งประเทศ 20,823,500                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 20,823,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 20,823,500                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,823,500                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,823,500                

งบด าเนินงาน 20,160,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,160,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าท าเนียบเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี แห่ง 0 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการ สอท. ณ กรุงนิวเดลี แห่ง 0 12,960,000                   

งบลงทนุ 663,500                   

ครุภณัฑ์ 663,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 212,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์  นิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี ตวั 40 148,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงค ์  นิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี ตวั 80 64,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 336,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   นิวเดล ีสาธารณรฐั ชดุ 7 217,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์  นิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 74,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ Router   นิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 45,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 114,900                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 300 ลติร   นิวเดล ี ตู ้ 3 69,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครเวฟ   นิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 3 45,900                        

กระทรวงพาณิชย์ 2,509,400                 

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 2,509,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,509,400                 

การพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 2,509,400                 

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 2,509,400                 

งบลงทนุ 2,509,400                 

ครุภณัฑ์ 2,509,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,509,400                    

รายการระดบัที1่: รถยนตโ์ดยสาร ขนาดไม่ต า่กวา่ 9 ที่น ัง่ ประจ าส านกังาน

ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดล ีนิวเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี คนั 1 2,509,400                    

รฐัวิสาหกจิ 5,218,200                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 5,218,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,218,200                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 5,218,200                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 5,218,200                 

งบอดุหนุน 5,218,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,218,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 5,218,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 - 2562 คนั 1 1,080,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานนิวเดล ีนิวเดล ีสาธารณรฐั คนั 1 1,080,000                    

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

29000000 สาธารณรฐัอนิเดีย
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29000000 สาธารณรฐัอนิเดีย

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 4,138,200                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานนิวเดล ีนิวเดล ีสาธารณรฐั แห่ง 1 4,138,200                    

สาธารณรฐัอนิเดีย - กลักตัตา 5,060,400                 

กระทรวงการตา่งประเทศ 5,060,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 5,060,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 5,060,400                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,060,400                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,060,400                 

งบด าเนินงาน 4,793,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,793,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงกลักตัตา 0 2,138,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกัเกงสุลใหญ่ ณ เมอืงกลักตัตา 0 2,655,400                    

งบลงทนุ 266,600                   

ครุภณัฑ์ 266,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 117,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุผา้ม่าน   กลักตัตา สาธารณรฐัอนิเดยี ชดุ 1 103,300                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน   กลักตัตา สาธารณรฐัอนิเดยี ตวั 6 14,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 149,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   กลักตัตา สาธารณรฐั ชดุ 4 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์  กลักตัตา สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 2 21,200                        

สาธารณรฐัอนิเดีย - มมุไบ 26,335,200                

กระทรวงการตา่งประเทศ 19,735,200                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 19,735,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 19,735,200                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,735,200                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,735,200                

งบด าเนินงาน 19,407,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,407,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงมมุไบ 0 14,367,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ เมอืงมมุไบ 0 5,040,000                    

งบลงทนุ 327,600                   

ครุภณัฑ์ 327,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 195,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   มมุไบ สาธารณรฐั ชดุ 4 164,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรข์าวด า   มมุไบ สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 3 31,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 132,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ขนาดไม่ต า่กวา่ 9 กโิลกรมั   มมุไบ เครื่อง 1 22,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่ต า่กวา่ 8 กโิลกรมั   มมุไบ เครื่อง 1 28,700                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   มมุไบ สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที1่: เตาอบ   มมุไบ สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 28,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้   มมุไบ สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศกรีม   มมุไบ สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 16,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโม่ไฟฟ้า   มมุไบ สาธารณรฐัอนิเดยี เครื่อง 1 12,700                        
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29000000 สาธารณรฐัอนิเดีย

รฐัวิสาหกจิ 6,600,000                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 6,600,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,600,000                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 6,600,000                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 6,600,000                 

งบอดุหนุน 6,600,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 6,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 6,600,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานมมุไบ มมุไบ สาธารณรฐั แห่ง 1 6,600,000                    

สาธารณรฐัอนิเดีย - เจนไน 2,664,000                 

กระทรวงการตา่งประเทศ 2,664,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 2,664,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 2,664,000                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,664,000                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,664,000                 

งบด าเนินงาน 2,664,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,664,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นพกักงสุลใหญ่ ณ เมอืงเจนไน 0 2,664,000                    


