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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 690,451,800               

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว - เวียงจนัทน์ 337,929,400               

กระทรวงการคลงั 335,347,100               

ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 335,347,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 335,347,100              

การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิแก่ประเทศเพือ่นบา้น 335,347,100              

การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 335,347,100              

งบอดุหนุน 335,347,100              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 335,347,100                 

รายการระดบัที1่: โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิก่อสรา้งทางรถไฟ

สายท่านาแลง้-นครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว โครงการ 0 331,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยที่ใหกู้ก้บัประเทศเพือ่น

บา้นส าหรบัโครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานในนครหลวงเวยีงจนัทน ์ 1 4,147,100                    

กระทรวงการตา่งประเทศ 2,582,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 2,582,300                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 2,582,300                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,582,300                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,582,300                 

งบด าเนินงาน 2,047,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,047,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการฝ่ายกงสุล สอท. ณ เวยีงจนัทน์ แห่ง 0 2,047,500                    

งบลงทนุ 534,800                   

ครุภณัฑ์ 534,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว เครื่อง 2 84,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 435,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด   เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ระบบ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   เวยีงจนัทน ์

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ชดุ 1 21,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระจายภาระอนิเตอรเ์น็ต (Load Balance 

Router)    เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เครื่อง 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เชือ่มต่อเครือขา่ย (Switching Hub)   

เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เครื่อง 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายสญัญาณ Wifi   เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 15,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงเคลือ่นที่   เวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ตวั 2 15,000                        

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว - สะหวนันะเขต 98,200                     

กระทรวงการตา่งประเทศ 98,200                     

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 98,200                     

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

39000000 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
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39000000 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 98,200                     

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 98,200                     

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 98,200                     

งบลงทนุ 98,200                     

ครุภณัฑ์ 98,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 11,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรสาร   สะหวนันะเขต สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว เครื่อง 1 11,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   สะหวนันะเขต

 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ชดุ 1 21,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้   สะหวนันะเขต สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีขนาดไม่ต า่กวา่ 55 น้ิว   สะหวนันะเขต 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เครื่อง 1 55,000                        

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว - เมืองคอบ 142,190,600               

กระทรวงการคลงั 142,190,600               

ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 142,190,600              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 142,190,600              

การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิแก่ประเทศเพือ่นบา้น 142,190,600              

การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 142,190,600              

งบอดุหนุน 142,190,600              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 142,190,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิปรบัปรุงและ

ก่อสรา้งถนนช่วงบา้นฮวก (จ. พะเยา)-เมอืงคอบ-เมอืงเชยีงฮ่อน และเมอืง

คอบ-บา้นปากคอบ-บา้นกอ้นตื้น สปป.ลาว โครงการ 1 142,190,600                 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว - ปากลาย 183,000                   

กระทรวงการคลงั 183,000                   

ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 183,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 183,000                   

การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิแก่ประเทศเพือ่นบา้น 183,000                   

การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 183,000                   

งบอดุหนุน 183,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิก่อสรา้งถนนจากภูดู่

 (อ. บา้นโคก จ. อตุรดติถ)์ ถงึเมอืงปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว โครงการ 1 183,000                      

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว - หงสา 210,050,600               

กระทรวงการคลงั 210,050,600               

ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 210,050,600              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 210,050,600              

การใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเศรษฐกจิแก่ประเทศเพือ่นบา้น 210,050,600              

การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 210,050,600              
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39000000 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว

งบอดุหนุน 210,050,600              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 210,050,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยที่ใหกู้ก้บัประเทศเพือ่น

บา้นส าหรบัโครงการก่อสรา้งถนนจากเมอืงหงสา-บา้นเชยีงแมน (เมอืงจอม

เพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โครงการ 1 25,050,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิก่อสรา้งถนนจาก

เมอืงหงสา-บา้นเชยีงแมน (เมอืงจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โครงการ 1 185,000,000                 


