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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 15,707,000                

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ - ลอนดอน 15,707,000                

กระทรวงการคลงั 62,400                     

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 62,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 62,400                     

นโยบาย มาตรการดา้นการคลงัการเงนิและเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง 62,400                     

ตดิตาม จดัท า น าเสนอและท าความเขา้ใจในนโยบายและมาตรการดา้นการคลงั 

ระบบการเงนิ และเศรษฐกจิมหภาคและระหวา่งประเทศ 62,400                     

งบลงทนุ 62,400                     

ครุภณัฑ์ 62,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา(Labtop) ส านกังานที่

ปรึกษาเศรษฐกจิและการคลงั ประจ าสหราชอาณาจกัรและยโุรป  ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ ชดุ 1 62,400                        

กระทรวงการตา่งประเทศ 5,264,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 5,264,200                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 5,264,200                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,264,200                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,264,200                 

งบลงทนุ 5,264,200                 

ครุภณัฑ์ 5,264,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 106,400                      

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั   ลอนดอน สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และ

ไอรแ์ลนดเ์หนือ ตู ้ 1 29,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความเยน็แบบเคลือ่นที่   ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ เครื่อง 2 77,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตป์ระจ าต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ส่วน

ราชการระดบัเอกอคัรราชทูตของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน   

ลอนดอน สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ คนั 1 4,000,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 614,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบ All in one   ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ เครื่อง 7 506,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ ชดุ 2 108,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 408,900                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 200 ลติร   ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ ตู ้ 2 56,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 366 ลติร   ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัอืน่ ตู ้ 2 64,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 144 ลติร   ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ ตู ้ 2 42,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งจาน   ลอนดอน สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่

และไอรแ์ลนดเ์หนือ เครื่อง 1 25,200                        

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

65000000 สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ
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65000000 สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ

รายการระดบัที1่: เตียงนอนคู่ขนาด King size พรอ้มที่นอน ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ   ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ ชดุ 1 219,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 134,300                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 32 น้ิว   ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ เครื่อง 2 44,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 43 น้ิว   ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ เครื่อง 2 89,900                        

กระทรวงพาณิชย์ 550,000                   

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 550,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 550,000                   

การพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 550,000                   

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 550,000                   

งบลงทนุ 550,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 550,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 550,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและตกแต่งส านกังาน ส านกังานส่งเสริมการคา้

ในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ลอนดอน สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และ

ไอรแ์ลนดเ์หนือ แห่ง 1 550,000                      

รฐัวิสาหกจิ 9,830,400                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 9,830,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,830,400                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 9,830,400                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 9,830,400                 

งบอดุหนุน 9,830,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,830,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 9,830,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 9,298,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานลอนดอน ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ แห่ง 1 9,298,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 คนั 1 532,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานลอนดอน ลอนดอน สหราช

อาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ คนั 1 532,400                      


