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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 118,167,800               

ญ่ีปุ่ น - โตเกยีว 18,546,300                

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 3,135,100                 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 3,135,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,135,100                 

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 3,135,100                 

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 3,135,100                 

งบด าเนินงาน 3,135,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,135,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ กรุงโตเกยีว

 ประเทศญีปุ่่ น 0 3,135,100                    

กระทรวงกำรคลงั 264,000                   

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 264,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 264,000                   

นโยบาย มาตรการดา้นการคลงัการเงนิและเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง 264,000                   

ตดิตาม จดัท า น าเสนอและท าความเขา้ใจในนโยบายและมาตรการดา้นการคลงั 

ระบบการเงนิ และเศรษฐกจิมหภาคและระหวา่งประเทศ 264,000                   

งบลงทนุ 264,000                   

ครุภณัฑ์ 264,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ ส านกังานที่ปรึกษาเศรษฐกจิและการ

คลงัประจ ากรุงโตเกยีว  โตเกยีว ญีปุ่่ น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส านกังานที่ปรึกษาเศรษฐกจิและการ

คลงั ประจ ากรุงโตเกยีว  โตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เครื่อง 2 243,200                      

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 3,901,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 3,901,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 3,901,500                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,901,500                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,901,500                 

งบลงทนุ 3,901,500                 

ครุภณัฑ์ 3,901,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,173,500                    

รายการระดบัที1่: โทรศพัทเ์คลือ่นที่ผ่านดาวเทยีม   โตเกยีว ญีปุ่่ น เครื่อง 3 369,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น   โตเกยีว ญีปุ่่ น เครื่อง 3 92,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้   โตเกยีว ญีปุ่่ น ชดุ 1 2,711,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 565,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรส์ ี  โตเกยีว ญีปุ่่ น เครื่อง 2 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   โตเกยีว ญีปุ่่ น ชดุ 8 265,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัท ากราฟฟิก   โตเกยีว ญีปุ่่ น ชดุ 1 58,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   โตเกยีว ญีปุ่่ น ชดุ 2 73,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองขอ้มูล   โตเกยีว ญีปุ่่ น เครื่อง 2 27,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระจายสญัญาณ Wifi   โตเกยีว ญีปุ่่ น เครื่อง 10 123,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 110,500                      

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

35000000 ญ่ีปุ่ น
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

35000000 ญ่ีปุ่ น

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 434 ลติร   โตเกยีว ญีปุ่่ น ตู ้ 1 110,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 51,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล   โตเกยีว ญีปุ่่ น กลอ้ง 1 51,900                        

รฐัวิสำหกจิ 11,245,700                

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 11,245,700                

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,600,000                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,600,000                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2,600,000                 

งบอดุหนุน 2,600,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 2,600,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานโตเกยีว โตเกยีว ญีปุ่่ น ราย 1 2,600,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,645,700                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 8,645,700                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 8,645,700                 

งบอดุหนุน 8,645,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,645,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 8,645,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 - 2562 คนั 1 297,700                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานโตเกยีว โตเกยีว ญีปุ่่ น คนั 1 297,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 8,348,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานโตเกยีว โตเกยีว ญีปุ่่ น แห่ง 1 8,348,000                    

ญ่ีปุ่ น - โอซำกำ 26,527,400                

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 5,263,500                 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 5,263,500                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,479,500                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 2,479,500                 

การด าเนินงานบคุลากรเพือ่ส่งเสริมการลงทนุ 2,479,500                 

งบด าเนินงาน 2,479,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,479,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ นครโอซากา 

ประเทศญีปุ่่ น. 0 2,479,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,784,000                 

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 2,784,000                 

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 2,784,000                 

งบด าเนินงาน 2,784,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,784,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ นครโอซากา

 ประเทศญีปุ่่ น 0 2,784,000                    

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 13,884,800                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 13,884,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 13,884,800                
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35000000 ญ่ีปุ่ น

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,884,800                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,884,800                

งบด าเนินงาน 12,289,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,289,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงโอซากา 0 12,289,000                   

งบลงทนุ 1,595,800                 

ครุภณัฑ์ 1,595,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 744,800                      

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัทพ์รอ้มอปุกรณ์   โอซากา ญีปุ่่ น ชดุ 1 687,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส าหรบัวางอปุกรณ์จดัเลี้ยง   โอซากา ญีปุ่่ น ตวั 2 13,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 3 ชัน้   โอซากา ญีปุ่่ น ตู ้ 3 14,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 5 ชัน้   โอซากา ญีปุ่่ น ตู ้ 1 13,900                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็ 5 ชัน้   โอซากา ญีปุ่่ น ตวั 4 16,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 730,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดพรอ้มจอและอปุกรณ์   โอซากา ญีปุ่่ น ชดุ 1 730,700                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 120,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 11 กโิลกรมั   โอซากา เครื่อง 1 99,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งจาน   โอซากา ญีปุ่่ น เครื่อง 1 20,500                        

รฐัวิสำหกจิ 7,379,100                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 7,379,100                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 2,479,500                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,479,500                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2,479,500                 

งบอดุหนุน 2,479,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,479,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 2,479,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 2,479,500                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานโอซากา โอซากา ญีปุ่่ น ราย 1 2,479,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,899,600                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 4,899,600                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 4,899,600                 

งบอดุหนุน 4,899,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,899,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 4,899,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 - 2562 คนั 1 412,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานโอซากา โอซากา ญีปุ่่ น คนั 1 412,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 4,487,600                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานโอซากา โอซากา ญีปุ่่ น แห่ง 1 4,487,600                    

ญ่ีปุ่ น - ฟูกูโอกะ 73,094,100                

กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 73,094,100                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 73,094,100                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 73,094,100                

โครงการส่งเสริมผลประโยชนข์องไทยในกรอบทวภิาคี 73,094,100                

ส่งเสริมผลประโยชนข์องไทยกบัประเทศยทุธศาสตรแ์ละนานาประเทศ 73,094,100                
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งบรายจ่ายอื่น 73,094,100                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล ฟูกูโอกะ ญีปุ่่ น แห่ง 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล  ฟูกูโอกะ ญีปุ่่ น แห่ง 0 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล แห่ง 0 42,794,100                   


