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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 63,476,900                

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม - ฮานอย 55,036,800                

กระทรวงการตา่งประเทศ 53,436,800                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 53,436,800                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 53,436,800                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 53,436,800                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 53,436,800                

งบด าเนินงาน 13,611,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,611,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ท  าการสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย 0 9,812,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าท าเนียบเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย 0 3,798,900                    

งบลงทนุ 39,825,000                

ครุภณัฑ์ 12,325,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,912,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ชดุ 3 160,000                      

รายการระดบัที1่: มา้นัง่   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ชดุ 4 1,832,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ชดุ 1 457,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยม ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชว ์  ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตู ้ 2 435,200                      

รายการระดบัที1่: โซฟา Daybed   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรส์  าหรบัวางโทรทศัน ์  ฮานอย สาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวยีดนาม ตวั 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ขา้ง   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตวั 2 121,600                      

รายการระดบัที1่: ตูห้นงัสอืแบบสูง   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตู ้ 4 660,400                      

รายการระดบัที1่: ตูห้นงัสอืแบบต า่   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตู ้ 2 210,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัอ่านหนงัสอื   ฮานอย สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม ชดุ 2 600,300                      

รายการระดบัที1่: ชา้งหนิแกะสลกั   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตวั 2 1,360,100                    

รายการระดบัที1่: ภาพวาดไทย   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม รูป 7 315,200                      

รายการระดบัที1่: พรมผนืใหญ่   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผนื 1 489,600                      

รายการระดบัที1่: พรมส าหรบัปูทางเดนิ   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยม ผนื 2 1,513,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตป์ระจ าต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่งที่สองรองจาก

เอกอคัรราชทูตหรือผูท้ี่มฐีานะเทยีบเท่าของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

ฮานอย   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม คนั 1 3,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 224,200                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เครื่อง 2 23,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เครื่อง 2 140,700                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งจาน   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม อนั 2 60,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 188,600                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟระยา้   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โคม 6 148,300                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟติดผนงั   ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม โคม 19 40,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,500,000                   

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

67000000 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม
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67000000 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการสถานเอกอคัรราชทูต 

ณ กรุงฮานอย ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม งาน 1 27,500,000                   

กระทรวงพาณิชย์ 1,600,000                 

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 1,600,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,600,000                 

การพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 1,600,000                 

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 1,600,000                 

งบลงทนุ 1,600,000                 

ครุภณัฑ์ 1,600,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตโ์ดยสาร ขนาดไม่ต า่กวา่ 12 ที่น ัง่ ประจ าส านกังาน

ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยม คนั 1 1,600,000                    

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม - โฮจมิินห ์ 8,440,100                 

รฐัวิสาหกจิ 8,440,100                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 8,440,100                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,486,800                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 1,486,800                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 1,486,800                 

งบอดุหนุน 1,486,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,486,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 1,486,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 1,486,800                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานโฮจมินิห ์โฮจมินิห ์สาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม ราย 1 1,486,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,953,300                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 6,953,300                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 6,953,300                 

งบลงทนุ 94,100                     

ครุภณัฑ์ 94,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 40,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา โฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม เครื่อง 1 40,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 54,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 24

 ลา้นพกิเซล โฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ตวั 1 54,000                        

งบอดุหนุน 6,859,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,859,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 6,859,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 5,843,600                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานโฮจมินิห ์โฮจมินิห ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม แห่ง 1 5,843,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าคลงัเกบ็วสัดุส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 235,600                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าคลงัเกบ็วสัดุส านกังานโฮจมินิห ์โฮจมินิห ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม แห่ง 1 235,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถยนต ์เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2563 คนั 1 780,000                      
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67000000 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตส์ านกังานโฮจมินิห ์โฮจมินิห ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม คนั 1 780,000                      


