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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

      สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,895,102,131.32    2,349,664,642.36    

ลูกหนีร้ะยะส้ัน 6 543,492,243.85      159,362,381.77       

วัสดุคงเหลือ 12,753,363.45        9,405,247.31          

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 3,451,347,738.62  2,518,432,271.44   

      สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 7 1,880,134,216.40    1,938,675,795.69    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 21,500,324.73        41,487,721.68         

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,901,634,541.13  1,980,163,517.37   

รวมสินทรัพย์ 5,352,982,279.75  4,498,595,788.81   

หน้ีสิน

      หน้ีสินหมนุเวียน

เจ้าหนีร้ะยะส้ัน 9 622,428,257.78      733,354,896.42       

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะส้ัน 10 2,570,716,756.19    1,551,903,604.08    

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะส้ัน 10,000,000.00        10,000,000.00         

เงินรับฝากระยะส้ัน 11 225,344,935.94      288,691,151.83       

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,428,489,949.91  2,583,949,652.33   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

กระทรวงการต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 13 9,697,439,033.43        9,111,043,435.02          

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14 1,886,967,458.43        2,526,414,506.49          

รายได้จากการอุดหนนุและบริจาค 328,015.01                 191,897.64                   

รายได้อื่น -                            -

รวมรายได้ 11,584,734,506.87     11,637,649,839.15       

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบคุลากร 15 905,938,809.93           904,817,801.71             

ค่าบ าเหนจ็บ านาญ 16 383,312,977.98           365,968,472.75             

ค่าตอบแทน 14,995,944.46            3,469,336.92                

ค่าใช้สอย 17 8,744,479,426.20        8,974,534,802.86          

ค่าวัสดุ 48,209,517.34            44,199,847.10               

ค่าสาธารณูปโภค 18 92,622,467.84            85,172,852.45               

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 19 187,861,141.54           100,290,025.20             

ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนนุและบริจาค 657,986,899.55           490,575,614.52             

ค่าใช้จ่ายอื่น 514,459,670.91           656,448,072.12             

รวมค่าใช้จ่าย 11,549,866,855.75     11,625,476,825.63       

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 34,867,651.12           12,173,013.52             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระทรวงการต่างประเทศ

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560



(หน่วย : บาท)

รายได้สูง/(ต่ า) องค์ประกอบอ่ืน รวม

หมายเหตุ ทุน กว่าค่าใช้จ่าย ของสินทรัพย์สุทธ/ิ สินทรัพย์สุทธ/ิ

สะสม ส่วนทุน ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - ตามที่รายงานไว้เดิม -1,215,254,011.70 -622,535,025.81 0.00 -1,837,789,037.51

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปกี่อน 0.00 -34,111,673.25 0.00 -34,111,673.25

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง -1,215,254,011.70 -656,646,699.06 0.00 -1,871,900,710.76

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2559

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 0.00 -12,173,013.52 0.00 -12,173,013.52

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง -1,215,254,011.70 -668,819,712.58 0.00 -1,884,073,724.28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - ตามที่รายงานไว้เดิม -1,215,254,011.70 -668,819,712.58 0.00 -1,884,073,724.28

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปกี่อน 0.00 24,993,442.75 0.00 24,993,442.75

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปปีจัจุบนั 0.00 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - หลังการปรับปรุง -1,215,254,011.70 -643,826,269.83 0.00 -1,859,080,281.53

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2560 0.00

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 0.00 -34,867,651.12 0.00 -34,867,651.12

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - หลังการปรับปรุง -1,215,254,011.70 -678,693,920.95 0.00 -1,893,947,932.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4
กระทรวงการต่างประเทศ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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กระทรวงการต่างประเทศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

หมายเหตุ สารบัญ 

1  ข้อมูลทั่วไป 

2  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

  3 

             4 

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
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กระทรวงการต่างประเทศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ รักษาและ

ส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้ง
ทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง  ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง
สังคม  ตลอดจนน าโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒน์มายังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ชาวไทย  

กระทรวงการต่างประเทศมีสถานที่ตั้งแห่งใหญ่ ณ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง 
ส านักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง  ส านักงานรัฐมนตรี 1 แห่ง และหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศ  ได้แก่                            
สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร  สถานกงสุล  ส านักงานและส านักงานส่วนแยก รวมทั้งสิ้น 97 แห่ง 
โดยส านักบริหารการคลังภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนทุกหน่วยงาน 
พร้อมทั้งจัดท าและน าเสนองบการเงินในภาพรวมระดับกระทรวง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวม
ทั้งสิ้น 8,709,599,600 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 2,997,433,300 บาท งบลงทุน 604,177,200 บาท งบ
ด าเนินงาน 2,590,229,000 บาท งบเงินอุดหนุน 1,147,216,900 บาท งบรายจ่ายอื่น 1,370,543,200 บาท 
และโอนให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน 145,764,668.60 บาท 

นอกจากนี้  กระทรวงฯ ยังมีเงินนอกงบประมาณที่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุลและรายได้
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันส่วนที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้กระทรวงฯ เก็บไว้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินฝากคลังยกมาต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 1,548,863,222.17 บาท 

ทั้งนี้  เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกระทรวงฯ มีไว้เพ่ือใช้จ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศ และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ประกาศใช้  ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557   
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งบการเงินนี้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย
การบัญชี  โดยส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่จัดท าและเสนองบการเงิน
ภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งจะรวมรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด ทั้งที่เป็น
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือน าส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง 
 

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ 

ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้  

        มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต 
        -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 
        -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผล 

บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 
         -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  วันที่มีผลบังคับใช้             

1 ตุลาคม 2561 
   

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

        4.1 แนวทางการบันทึกบัญชี  กระทรวงฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายเกี่ยวกับบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติทางบัญชีของส่วนราชการที่มีหน่วยงานในสังกัดในต่างประเทศตามระบบ 
GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/28305 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550)  และการ
ปรับปรุงรายการบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานในต่างประเทศ  (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/28684   
ลงวันที่ 22 กันยายน 2554  เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์
ถาวรในระบบ GFMIS) ซึ่งก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 4.1.1  หน่วยงานภายในประเทศ โดยส านักบริหารการคลัง ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง 
ท าการบันทึกบัญชีด้านทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายด้วยระบบ GFMIS  โดยถือปฏิบัติตาม
หลักการและนโยบายเกี่ยวกับบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐและผังบัญชีมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลางก าหนด  
โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

  ส าหรับการเบิกเงินให้หน่วยงานในต่างประเทศ  กระทรวงฯ จะบันทึกเป็นลักษณะ
จ่ายขาดทั้งจ านวน ณ วันที่โอนเงินให้หน่วยงานในต่างประเทศ  โดยใช้ชื่อบัญชีเฉพาะหรือบัญชีพักเพื่อเป็น
การรวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนี้ 

  -    การเบิกเงินที่มิใช่งบลงทุนและงบลงทุนที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือโอนไปให้หน่วยงานใน 
สังกัดในต่างประเทศ  กระทรวงฯ จะใช้ชื่อบัญชีเฉพาะส าหรับการตั้งเบิก คือ บัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งบัญชีนี้จะปิดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละปีไป 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
   -  การเบิกจ่ายงบลงทุนหรือเงินงบอื่นที่ได้รับจัดสรรในลักษณะเดียวกับงบลงทุน
เพ่ือโอนไปให้หน่วยงานในสังกัดในต่างประเทศ  กระทรวงฯ จะบันทึกไว้ในบัญชีพักสินทรัพย์ตามรหัสงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในมูลค่าตามจ านวนเงินที่ได้โอนให้หน่วยงานในต่างประเทศ  ซึ่งเมื่อหน่วยงานในต่างประเทศ
ได้รับเงินจากกระทรวงฯ แล้ว จะจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามค่าใช้จ่ายจริง พร้อมทั้งบันทึกรับรู้สินทรัพย์ 
และบันทึกควบคุมในระบบทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน  เพ่ือกระทรวงฯ จะปรับปรุงล้างบัญชีพัก
สินทรัพย์เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานในต่างประเทศหรือครุภัณฑ์หน่วยงานในต่างประเทศด้วยยอด
รวมตามมูลค่าราคาทุนให้ถูกต้องตรงกันกับระบบทะเบียนทรัพย์สินต่อไป 
   -  เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานในต่างประเทศ กรมบัญชีกลางอนุญาตให้
กระทรวงฯ เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ต่างประเทศและท าบัญชีแยกไว้เป็นเงินรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ เพ่ือรอ
หักกับเงินงบประมาณรายจ่ายที่จะได้รับในงวดต่อไป เมื่อได้เงินแล้วจึงโอนล้างบัญชีเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชี 
เงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการน าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังของส่วนราชการ
ในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2514 

 4.1.2  หน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชี
ของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างอิเล็กทรอนิคส์   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410.3/23406 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐในต่างประเทศ  โดยทุกหน่วยงานในต่างประเทศจะจัดส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในรูปแบบของ
งบเดือนให้กระทรวงฯ เพ่ือทราบและตรวจสอบทุกเดือน 

      4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
-  เงินทดรองราชการ   เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ปลีกย่อยในการด าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ าเป็น
ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรอง
ราชการรับจากคลังระยะสั้นและระยะยาว 

-  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่  เงินฝากคลังและเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ 
กระแสรายวัน 

4.3 ลูกหนี้ 
 ลูกหนี้ หมายถึง จ านวนเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งชดใช้ใบส าคัญ 

4.4 วัสดุคงเหลือ 
 วัสดุคงคลัง หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ  
โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร  โดยบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุนเมื่อซื้อวัสดุและ
ปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
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4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
-  ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ 
-  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น สิ่งปลูกสร้าง    

อาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ  แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
-  อุปกรณ ์

  :  ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่จัดซื้อและใช้งานภายในประเทศท่ีมีลักษณะคงทนถาวร   
จะแสดงรายการเป็นครุภัณฑ์ (ระบุประเภท) ตามมูลค่าสุทธิที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
  :  ครุภัณฑ์ในต่างประเทศที่จัดซื้อและใช้งานในต่างประเทศที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 
30,000 บาทขึ้นไป จะแสดงรายการเป็นยอดรวมครุภัณฑ์ – หน่วยงานในต่างประเทศ ตามมูลค่าสุทธิที่เกิดจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามระบบทะเบียนทรัพย์สินของกระทรวงฯ 
 -   งานระหว่างก่อสร้าง เป็นสินทรัพย์ถาวรที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนทีเ่กิดข้ึนจริงโดยไม่มีการค านวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะรับรู้และบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่องานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
 -  ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

อาคารส านักงาน 15-40 ปี 

สิ่งปลูกสร้าง 15-25    ปี 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 3-12 ปี 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5-30 ปี 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5-10 ปี 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5-10 ปี 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2-8 ปี 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2-5 ปี 

ครุภัณฑ์ดนตรี 2-5 ปี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แสดงมูลค่าสุทธิที่เกิดจากราคาทุนหัก
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   ซึ่งค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี 
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4.7 เจ้าหนี้                                                                                                                                     

เจ้าหนี้ หมายถึง รายการที่หน่วยงานค้างช าระแก่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงาน 

ของรัฐอ่ืน  โดยจะรับรู้เป็นเจ้าหนี้เมื่อหน่วยงานรับสินค้าหรือบริการแล้วและยังมิได้ช าระเงินค่าสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ ประกอบด้วย 

- เจ้าหนี้ระยะสั้น มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

- เจ้าหนี้ระยะยาว มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาเกิน 1 ปี 

4.8 รายได้จากงบประมาณ 
รายได้จากงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) เมื่อยื่นค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน 
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
3) เมื่อยื่นค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่ขอรับตัวเงิน 

หน่วยงานแสดงรายได้จากงบประมาณในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินตาม
จ านวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน  โดยงบประมาณเบิกแทนกันจะแสดง
เป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน 

4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้น 

ไว้เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ให้กับผู้ซื้อ 

4.10 รายได้แผ่นดิน 
   รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน ามาใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยจะรับรู้ 

เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น  ซึ่งรายได้
แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  แต่จะแสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก 

                   4.11  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคเป็นรายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืน
นอกจากหน่วยงานภาครัฐ  โดยจะรับรู้เมื่อได้รับเงิน  ยกเว้นกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ ากัดที่ต้องปฏิบัติตามใน
การใช้จ่ายเงินหรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปีจึงจะ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดข้ึนหรือเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
          (หน่วย : บาท) 
         2560            2559 
เงินสดในมือ 1   
     - เงินสดที่เป็นเงินงบประมาณ        299,444.15        506,229.53 
     - เงินสดที่เป็นเงินรับฝาก           6,207.83 106,336.22 
เงินทดรองราชการ 2    40,000,000.00  40,000,000.00 
เงินฝากสถาบันการเงิน                   106,153,682.85 517,690,393.25 
เงินฝากไม่มีรายตัว 3   181,025,661.19 242,498,461.19 
เงินฝากคลัง 4 2,567,617,135.30 1,548,863,222.17 
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             2,895,102,131.32 2,349,664,642.36   

   

  1 เงินสดในมือ เป็นเงินสดที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานปกติ และ
รวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพ่ือรอน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  2 เงินทดรองราชการ เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลัง จ านวน  40  ล้านบาท ประกอบด้วย  
  -  เงินทดรองราชการเพ่ือการด าเนินงานปกติ จ านวน 20 ล้านบาทประกอบด้วย เงินสด 
41,774.95 บาท เงินฝากธนาคาร 12,103,237.40 บาท ลูกหนี้เงินทดรองราชการ 7,603,087.40 บาท และ
ใบส าคัญ 251,900.25 บาท 
  -  เงินทดรองราชการส าหรับงบกลางรับเสด็จจ านวน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย          
เงินฝากธนาคาร 9,685,300.00 บาท และใบส าคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย 314,700.00 
บาท 
  -  เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จ านวน 10 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  เงินฝากธนาคาร 10,000,000 บาท 
  3 เงินฝากไม่มีรายตัว  เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล จ านวน 
181,025,661.19 บาท ประกอบด้วย 
 

บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี จ านวนเงิน 
กรุงไทย สามยอด กระแสรายวัน 002-6-18692-6  79,448,661.69 
ออมสิน กรมการกงสุล กระแสรายวัน 1001030459 101,576,999.50 

   รวมเป็นเงิน 181,025,661.19 
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (ต่อ)  
  4 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก าหนดตาม
กฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย  ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่
ระบุข้อจ ากัดในการใช้จ่าย   ส าหรับเงินฝากคลังจ านวน 2,567,617,135.30 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้จ่ายเพ่ือจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย อันเป็นที่มา
ของเงินฝากคลังนั้น  โดยที่หน่วยงานไม่สามารถน าไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามปกติได้ แต่มี
หน้าที่ถือไว้เพ่ือจ่ายตามวัตถุประสงคข์องเงินฝากคลัง ดังนี้ 
    (หน่วย : บาท) 

       2560   2559 
เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการกงสุล        1,298,997,342.88   344,097,936.51 
เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่ีดินและอาคาร
สิ่งก่อสร้าง 

  696,798,340.12    400,420,021.33 
 

เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายในการจัดท า E-passport   568,848,001.80 803,182,526.25 
เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายการสอบแข่งขัน       2,973,450.50  1,162,738.08  
รวม เงินฝากคลัง 2,567,617,135.30  1,548,863,222.17 

 

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น 

     (หน่วย : บาท) 
          2560       2559 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   37,695,600.44  59,807,177.60 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ       913,400.00       1,013,250.00     
รายได้ค้างรับ  504,883,243.41 98,541,954.17 
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น   543,492,243.85     159,362,381.77 

   ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

       (หน่วย : บาท) 
ลูกหนี ้
เงินยืม 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ
และการส่งใช้ใบส าคัญ 

 ถึงก าหนดช าระและ 
การส่งใช้ใบส าคัญ 

 เกินก าหนดช าระและ
การส่งใช้ใบส าคัญ 

        รวม 

2560 12,412,041.80  19,738,188.64   5,545,370.00   37,695,600.44 

2559 17,506,153.68  29,690,443.92  12,610,580.00   59,807,177.60 

 

 

 



13 

 

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 

       (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2559 

เพ่ิม 

ระหว่างปี 

ลด 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2560 

   ราคาทุน 
อาคารส านักงาน 
อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 
สิ่งปลูกสร้าง 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-ต่างประเทศ 

 
1,262,000,000.00 
  119,210,000.00 
     1,449,980.00 
  499,991,180.64 

 
- 
- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

1,250,384.65 

 
1,262,000,000.00 
  119,210,000.00 
     1,449,980.00 
  498,740,795.99 

    รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,882,651,160.64  1,250,384.65 1,881,400,775.99 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ครุภัณฑ์เกษตร 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ครุภัณฑ์ดนตรี 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
ครุภัณฑ์-ต่างประเทศ 

  221,619,005.82 
  128,703,113.18 
    27,370,138.84 
    49,923,727.49 
          40,110.53 
        806,619.50 
    1,239,488.00 

  322,293,248.05 
         24,931.00 
   20,164,325.24 
         67,224.65 
     3,130,312.67 
1,036,431,609.70 

  22,363,332.04 
    1,214,000.00 
      373,226.70  
    1,680,371.64 

- 
        14,445.00 

- 
  12,664,699.45 

- 
      208,568.13  

- 
      300,000.00 
  67,253,971.99        

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

  243,982,337.86    
  129,917,113.18 
    27,743,365.54 
    51,604,099.13     
          40,110.53 
        821,064.50 
     1,239,488.00 
  334,957,947.50 
         24,931.00 
    20,372,893.37   
         67,224.65 
     3,430,312.67 
1,103,685,581.69 

รวมอุปกรณ์ 1,811,813,854.67 106,072,614.95 - 1,917,886,469.62 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,694,465,015.31 106,072,614.95 1,250,384.65 3,799,287,245.61 
  ค่าเสื่อมราคาสะสม 
อาคารส านักงาน 
อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 
สิ่งปลูกสร้าง 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-ต่างประเทศ 

 
499,154,503.18 
119,209,999.00 
      896,236.99 
  83,023,032.01 

 
 22,166,913.97 

- 
      40,500.48 
 10,229,003.67 

 
- 
- 
- 
- 

 
  521,321,417.15 
  119,209,999.00 
        936,737.47 
    93,252,035.68 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

702,283,771.18  32,436,418.12 -   734,720,189.30 
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ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2559 

 
เพ่ิม 

ระหว่างปี 

 
ลด 

ระหว่างปี 

  (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2560 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ครุภัณฑ์เกษตร 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ครภุัณฑ์ส ารวจ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ครุภัณฑ์ดนตรี 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
ครุภัณฑ์-ต่างประเทศ 

145,924,474.76 
119,520,789.23 

   18,280,954.37 
   29,499,120.51 
        40,107.53 
      564,009.33 
    1,239,486.00 
266,459,539.79 
       24,930.00 
  19,461,830.99 
        67,215.65 

     3,033,619.67 
  449,389,370.61 

28,398,409.58 
   3,022,628.36 
  2,757,927.31 
 5,642,451.61 

- 
     169,698.51 

- 
  28,595,014.96 

- 
      632,671.38 

- 
      210,954.23 
  65,330,135.53 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

174,322,884.34 
  122,543,417.59 
    21,038,881.68 
    35,141,572.12 
        40,107.53 
      733,707.84 
    1,239,486.00 
 295,054,554.75 
        24,930.00 
   20,094,502.37 
        67,215.65 

     3,244,573.90 
 514,719,506.14 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 1,053,505,448.44 134,759,891.47 - 1,188,265,339.91 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 1,755,789,219.62 167,196,309.59 - 1,922,985,529.21 
งานระหว่างก่อสร้าง -     3,832,500.00 -     3,832,500.00 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 1,938,675,795.69   1,880,134,216.40 

       อาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ จ านวน 498,740,795.99 บาท ไม่ได้รวมที่ดินพร้อมอาคารของ
หน่วยงานในต่างประเทศที่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้างได้  ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  เพ่ือแจ้งรายละเอียดให้กรมธนารักษ์ทราบและบันทึกเป็นที่ดินราชพัสดุต่อไป 

 

 



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

1 นวิซีแลนด์ 110 โมลสเวอร์ส เวลลิงตัน - 2,084 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

6 - 310* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั - - 77.5 *ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

1,365** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

2 เชก็ 3/481 Romaina Rollanda Prague สำธำรณรัฐเชก็ 2,190 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

เชก็ 7/663 Pad Hraobami Prague สำธำรณรัฐเชก็ 2,781 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

(บริเวณบ้ำน 

739 ตร.ม. และ
ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

3 เดนมำร์ก 18 Norgesmindevej Copenhagen - 2,056.50 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เดนมำร์ก 64 Ryvangs Alle 

Hellerup

Copenhagen - 2,782.10 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

15

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเวลลิงตัน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

เวลลิงตัน (หลังเกำ่)

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

เวลลิงตัน

นวิซีแลนด์ บริสโตเพลส เวลลิงตัน

ทที ำกำร สอท. ณ กรุงปรำก

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงปรำก

บริเวณสวน 

2,042 ตร.ม.)

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงโคเปนเฮเกน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

โคเปนเฮเกน

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

โคเปนเฮเกน

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงปรำก



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

4 นอร์เวย์ 4 Eilert Sundts gate Oslo - 887 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร สอท. อยู่ที่เดียวกบัท ำเนยีบ ออท.)

5 ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 123 Laan Copes van Hague - 448 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Cattenburch

อำคำรส ำนกังำนฝ่ำยกงสุล เนเธอร์แลนด์ 1 เบำเทนรุสำวก Hague - 960 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 21 Konijnenlaan Hague - 4,626 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

6 เบลเยี่ยม 2 Square Du Val De Brussels - 320 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

La Cambre ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เบลเยี่ยม 876 Chaussee de Brussels - 1,580 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

Waterloo

เบลเยี่ยม 460 Avenue de 

Tervuren

Brussels - 4,050 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

16

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงออสโล

ที่ท ำกำร สอท. และ 

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

ออสโล

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเฮก

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงบรัสเซลส์

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

บรัสเซลส์ (อำคำรหลังเดิม)

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

บรัสเซลส์

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

บรัสเซลส์



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

7 โปรตุเกส อลัโคลีนำ กรุงลิสบอน 1,461.50 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556
(หอทะเบยีนอสังหำริมทรัพยแ์หง่กรุงลิสบอน เขตเบเลม)

โปรตุเกส แขวงเบเลม กรุงลิสบอน 1243.35* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

*ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

1,116.70** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556
(หอทะเบยีนอสังหำริมทรัพยแ์หง่กรุงลิสบอน เขตเบเลม)

8 ฝร่ังเศส 8 RUE GREUZE ปำรีส 16 กรุงปำรีส 647.40* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

647.20** ตร.เมตร - - - *ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

**ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

ฝร่ังเศส 18 ปำรีส 16 กรุงปำรีส 931.37 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

บำ้นพกั อท. ณ กรุงปำรีส ฝร่ังเศส 23 แตร์ โคตำจจ์ ซูแรนส์ - - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

9 เยอรมนี 64 - 66 Lepsiusstrasse Berlin - 1,794 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เยอรมนี 1 Podbielskiallee Berlin - 1,958 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

17

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงลิสบอน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

ลิสบอน

26455 

Book G 

77

แขวง ฟรำนซีส

โก ซำเวียร์

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

ลิสบอน

23527 

Book 

B76

เซำ ฟรำนซิสโก ซำเวีย

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงปำรีส

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงปำรีส

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงปำรีส RUE ALBERIC 

MAGNARD

03 อำร์ 72 

ซองติอำร์

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเบอร์ลิน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

เบอร์ลิน

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

เบอร์ลิน



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

10 สวิตเซอร์แลนด์ 56 Kirchstrasse Liebefeld-

Bern

- 1,839 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงเบร์ิน สวิตเซอร์แลนด์ - Koniz-Bern - 1,597 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

(ที่ดินที่ต้ัง สอท. 1,459 ตรม. และ ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ใชเ้ปน็ลำนจอดรถ 138 ตรม.) ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

11 สวิตเซอร์แลนด์ 5 Rue gustave-

moynier

Geneva - 1,136 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

สวิตเซอร์แลนด์ 7 Champ du Ble Geneva - 3,390 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

12 สวีเดน 3 Floragatan สตอกโฮล์ม - 1,548 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

 - อำคำรหลังใหญ ่ใชเ้ปน็ที่ท ำกำร สอท. ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

 - อำคำรหลังเล็กใชเ้ปน็หอ้งเกบ็ของ

สวีเดน 10 Varingavagen สตอกโฮล์ม - 5,012 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั 3 - 53 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

18

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเบร์ิน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงเบร์ิน

Schweizerhausweg 

7, 5 Spiegel bei 

Bern

คณะผู้แทนถำวรฯ ณ 

นครเจนวีำ

ที่ท ำกำร คผถ. ณ นครเจนี

วำ

ท ำเนยีบ ออท. คผถ. ณ 

นครเจนวีำ

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงสตอกโฮล์ม

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

สตอกโฮล์ม

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

สตอกโฮล์ม



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

13 สเปน 29 Czlle Joaquin 

Costa

Madrid - 2,347 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

สเปน 5 Camino Sur. La Moraleja - 11,020 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Alcobendas- ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

Madrid ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

14 ออสเตรีย 48 Cottaggasse Vienna 575 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

ออสเตรีย 68 Weimarerstrasse Vienna 3,749 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

15 องักฤษ 29-30 Queen's Gate London - 5,088 ตร.ฟตุ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

องักฤษ 9 Tregunter Road London - 7,228.24 ตร.ฟตุ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

10 Cathcart Road 2,801.35 ตร.ฟตุ - - -

(ลักษณะเปน็อำคำรเด่ียว 2 หลัง)  (รวมบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 10,050 ตร.ฟตุ)

19

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงมำดริด

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

มำดริด

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

มำดริด

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเวียนนำ

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

เวียนนำ

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

เวียนนำ

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงลอนดอน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

ลอนดอน

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

ลอนดอน



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

16 อติำลี โนเมนตำนำ กรุงโรม - 472* ตร.วำ - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

(Via Nomentana)

472 ** ตร.วำ **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

หรือเทำ่กบั 1 - 72

1,888 *** ตร.เมตร ***ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

หรือเทำ่กบั 1 - 72

(ที่ท ำกำร สอท. ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัท ำเนยีบ ออท.)

17 ฮังกำรี 1025 Verecke ut 79 บดูำเปสต์ - 1,247* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

1,200** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ฮังกำรี 1026 Endrodi Sandor 

27/B

บดูำเปสต์ - 1,258 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

18 สหรัฐอเมริกำ 1024 Wisconsin Ave,NW., Washington - 18517.30* ตร.ฟตุ - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

1720.29** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

หรือเทำ่กบั 18,517 ตร.ฟตุ - - -

สหรัฐอเมริกำ 2145 Decatur Place,NW. Washington - 1,441.58 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

หรือเทำ่กบั 15,517 ตร.ฟตุ - - -

สหรัฐอเมริกำ 2300 Kalorama RD.,NW. Washington - 1,622.09 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

หรือเทำ่กบั 17,460 ตร.ฟตุ - - -

20

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงโรม

ที่ท ำกำร สอท. และ 

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงโรม

130-

132

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงบดูำเปสต์

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

บดูำเปสต์

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

บดูำเปสต์

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงวอชงิตัน

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

วอชงิตัน

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

วอชงิตัน

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

วอชงิตัน (หลังเดิม)



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

19 สหรัฐอเมริกำ 351 52 นวิยอร์ก นวิยอร์ก 2,650 ตร.ฟตุ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร คผถ. อยู่ที่เดียวกนักบัที่ท ำกำร สกญ.)

สหรัฐอเมริกำ 20 82 นวิยอร์ก นวิยอร์ก 2,755 ตร.ฟตุ กบั 10 ตร.นิ้ว* - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

*ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

2755** ตร.ฟตุ - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

20 สหรัฐอเมริกำ 351 52 นวิยอร์ก นวิยอร์ก 2,650 ตร.ฟตุ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร สกญ. อยู่ที่เดียวกนักบัที่ท ำกำร คผถ.)

สหรัฐอเมริกำ 35-03 นวิยอร์ก 8,000 ตร.ฟตุ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

21 สหรัฐอเมริกำ 700 North Rush St., Chices Illinois 10,900 ตร.ฟตุ - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

สหรัฐอเมริกำ 139 Laurel Avenue Chices Illinois 13,453.80 ตร.ฟตุ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

21

คณะผู้แทนภำวร ณ 

นครนวิยอร์ก

ที่ท ำกำร คผถ. ณ นคร

นวิยอร์ก

ท ำเนยีบ ออท. คผถ. ณ 

นครนวิยอร์ก

สถำนกงสุลใหญ ่ณ นคร

นวิยอร์ก

ที่ท ำกำร สกญ. ณ นคร

นวิยอร์ก

บำ้นพกั กสญ. ณ นคร

นวิยอร์ก

166th Street, 

Flushing

Queens, 

New York City

สถำนกงสุลใหญ ่ณ นคร

ชคิำโก

ที่ท ำกำร สกญ. ณ นครชิ

คำโก

บำ้นพกั กสญ. ณ นครชคิำ

โก



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

22 สหรัฐอเมริกำ 611 N.Larchmont Blvd., Los Angeles California 21,000 ตร.ฟตุ - - -  - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

(รำยงำน ลว.13 ส.ค.51)

 - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2552

(รำยงำน ลว.1 ธ.ค.52)

สหรัฐอเมริกำ 621 Lorraine Blvd., Los Angeles California 17,608.80* ตร.ฟตุ - - - * - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

(รำยงำน ลว.13 ส.ค.51)

17,609.80** ตร.ฟตุ - - - ** - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2552

(รำยงำน ลว.1 ธ.ค.52)

23 แคนำดำ 180 Island Park Drive ออตตำวำ 11,598.44* ตร.ฟตุ - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

*ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

11,250** ตร.ฟตุ - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

แคนำดำ 489 Acacia Avenue ออตตำวำ 36,800 ตร.ฟตุ - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

24 สำธำรณรัฐชลีิ 1437 ซันติอำโก สำธำรณรัฐชลีิ 5,070 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

5,076 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

หรือเทำ่กบั 3 - 69

(ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงซันติอำโก มสีถำนะกำรเชำ่)

22

สถำนกงสุลใหญ ่ณ นคร

ลอสแอนเจลิส

ที่ท ำกำร สกญ. ณ นคร

ลอสแอนเจลิส

บำ้นพกั กสญ. ณ นคร

ลอสแอนเจลิส

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงออตตำวำ

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

ออตตำวำ

มณฑลออนตำรี

โอ

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

ออตตำวำ

มณฑลออนตำรี

โอ

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงซันติอำโก

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

ซันติอำโก

Caminu Otonal, 

Las Condes



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

25 เมก็ซิโก De Las Palmas เมก็ซิโก 2,319 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั 1 1 79.75 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงเมก็ซิโก มสีถำนะกำรเชำ่)

26 อำร์เจนตินำ 1240 อำริเบโยส เบลกรำโน กรุงบเูอโนสไอ 1,595.39 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

(โฉนดเลขที่ 64 ประกอบด้วย ที่ดิน 2 แปลง 

คือ ผืนที่ดินเลขที่ 24บ ีและผินที่ดินเลขที่ 8)

1,595.39 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

2,363.49 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ประกอบด้วย 1,595.39 + 768.10 ผืนเลขที่8)

(ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงบวัโนสไอเรส มสีถำนะกำรเชำ่)

27 โมร็อกโก 33 Avenue Lalla Rabat - 2,000 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงรำบตั โมร็อกโก 113 Des Zaers Rabat - 2,322 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั 1 1 80.5 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

28 ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงไคโร อยีปิต์ 9 Sharia Bahgat Aly Zamalek กรุงไคโร 1,275.65 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงไคโร มสีถำนะกำรเชำ่)

29 เคนยำ Rose Avenue ไนโรบี - 1.083 เอเคอร์ - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั 2 2 83 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

23

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเมก็ซิโก

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

เมก็ซิโก

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงบวัโนสไอเรส

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

บวัโนสไอเรส

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงรำบตั

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงรำบตั

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงไคโร

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงไนโรบี

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

ไนโรบี



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

30 ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง แอฟริกำใต้ 300 Olivier Brooklyn Pretoria Gauteng - - 5 2 17.25 ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

พริทอเรีย ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

31 อนิโดนเีซีย 74 JI. Lman Bonjol Menteng Area จำกำร์ตำ 1,550 ตร.ม. - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

อนิโดนเีซีย 10(24) 1,130 ตร.ม. - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

อนิโดนเีซีย Kav. 5,000 ตร.ม. - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

E 3.3 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

No. 3 

(Lot 8.8)

32 91 Pyay Road ยำ่งกุ้ง - 6.10* ไร่ - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

*ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

6.13** ไร่ - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

33 มำเลเซีย 1 ปนีงั 69,832 ตร.ฟตุ 3 3 71 ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร สกญ. อยู่พื้นที่เดียวกนักบับำ้นพกั กสญ.)

24

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงพริทอเรีย

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงจำกำร์ตำ

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

จำกำร์ตำ ต่อมำใชเ้ปน็ที่

ท ำกำร สอท. ณ กรุง

จำกำร์ตำ

บำ้นพกัประจ ำต ำแหนง่

อคัรรำชทตู

JI. Widya Chandra 

Complek

Kebayoran 

Baru

จำกำร์ตำเซรำตัน

สถำนเอกอคัรรำชทตูและ

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

จำกำร์ตำ

JI. DR Ide Anak 

Agung Gde Agung

Kawasan 

Mege 

Kuningan

Jakarta 12950

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงยำ่งกุ้ง

ท ำเนยีบ ออท. ณ 

กรุงยำ่งกุ้ง

สถำนกงสุลใหญ ่ณ 

เมอืงปนีงั

ที่ท ำกำร สกญ. และ

บำ้นพกั กสญ. ณ เมอืงปนีงั

อำเยร์รำยำ (ปจัจบุนั

ชื่อตนกอูบัดุลรำห์

มำน)

นอร์ธอสี 

(ปจัจบุนัเปน็รัฐ

ปนีงั)



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

34 ฟลิิปปนิส์ 107 Rasa Street Legaspi 

Village,

Metro Manila 888* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

(Thailand St.,) Makati City *ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

568.26** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ฟลิิปปนิส์ 14 Jacaranda St., 4,528.06* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Forbres Park, *ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

4,700** " - - - **ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

(3,149 + 1,551) **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

35 บรูไน 2 Simpang 682, Jalan Brunei - 1.298 เอเคอร์ - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

Tutong, Kampong Darussalam (หรือ 3 ไร่)

Bunut

(ที่ท ำกำร สอท. ณ บนัดำร์เสรีเบกำวัน มสีถำนะกำรเชำ่)

36 สิงคโปร์ 370 Orchard Road Singapore - 17,488.90 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

(ที่ท ำกำร สอท. ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัท ำเนยีบ ออท.)

37 ญีปุ่่น 3-14-6 Kamiosaki Shinagawa-Ku Tokyo 2,509.47 ทสุโมะ - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั 5 - 97 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

38 ญีปุ่่น 24-31 - Ashiya Hyogo 1,013.52 ตร.เมตร - 2 52.9 ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Rokurokusou-cho (postal code 659) (1,011.53 + 1.99) ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

(ที่ท ำกำร สกญ. ณ นครโอซำกำ มสีถำนะกำรเชำ่)

25

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงมะนลิำ

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

มะนลิำ

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

มะนลิำ

เทศบำล 

Makati

Province of 

Rizal

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 บนัดำร์ เสรีเบกำวัน

ท ำเนยีบ ออท. ณ บนัดำร์

เสรีเบกำวัน

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 สิงคโปร์

ที่ท ำกำร สอท. และ 

ท ำเนยีบ ออท. ณ สิงคโปร์

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงโตเกยีว

ท ำเนยีบ ออท. ณ 

กรุงโตเกยีว

สถำนกงสุลใหญ ่ณ นคร

โอซำกำ

บำ้นพกั กสญ. ณ นครโอ

ซำกำ



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

39 653-7 ฮันน ำ ดอง ยองซำน กุ กรุงโซล 650.10 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

อแีตวอน-ดอง ยองซำนกุ กรุงโซล 1,054.61 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง  ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

40 เนปำล 167/4 Ward No.3 

Bansbari-

Kathmandu Nepal 10,952* ตร.ฟตุ - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Maharajgunj Road หรือเทำ่กบั - 2 35 *ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

1,017.44** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

เนปำล - Dev Niwas, Kathmandu Nepal 13,552.10 ตร.เมตร - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Maharajgunj Road ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

41 ศรีลังกำ 43 Dr. C.W.W. โคลัมโบ - 25.46 เพริช์ - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

Kannangara Mawatha หรือเทำ่กบั - 1 59.12

อเล็กซำนดรำ เพลซ (ชื่อเดิม)

636.48 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

ศรีลังกำ 10 โคลัมโบ - 68.27 เพริช์ - - - ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

หรือเทำ่กบั - 4 26.68 ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

26

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงโซล

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุงโซล

Sir Ernest De Silva 

Mawatha

สำธำรณรัฐ

เกำหลีใต้

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุงโซล สำธำรณรัฐ

เกำหลีใต้

105-6

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงกำฐมำณฑุ

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

กำฐมำณฑุ

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงโคลัมโบ

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

โคลัมโบ (อำคำรหลังเดิม)

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

โคลัมโบ

ที่ท ำกำร สอท. ณ กรุง

กำฐมำณฑุ



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

42 ซำอดิุอำระเบยี 2 Safwan Ibn Wahb 

St,

- - 866.93 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

(บำ้นพกั กสญ. ณ เมอืงเจดดำห ์มสีถำนะกำรเชำ่)

43 อหิร่ำน 4 Baharestan เตหะรำน เตหะรำน 2,411.93* ตร.เมตร - - - *ฉบบัทะเบยีนกลำง ป ี2551

*ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

2,411.21** ตร.เมตร - - - **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2551

หรือเทำ่กบั 1 2 -

44 ออสเตรเลีย 15 Mugga Way 384.80 ตร.เมตร - - - ขอ้มลู ทร.08 ป ี2558

ขอ้มลู ทร.08 ป ี2560

เชำ่ที่ดินพร้อมอำคำร 99 ป ี

27

สถำนกงสุลใหญ ่ณ เมอืง

เจดดำห์

ที่ท ำกำร สกญ. ณ เมอืง

เจดดำห์

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงแคนเบอร์รำ

Australian 

Capital 

Territory

Red Hill, 

Canberra

ท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

แคนเบอร์รำ

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ

 กรุงเตหะรำน

อำคำรที่ท ำกำร สอท. 

และท ำเนยีบ ออท. ณ กรุง

เตหะรำน



ที่ดนิพร้อมอาคารของหน่วยงานในตา่งประเทศที่ไมส่ามารถแยกราคาที่ดนิหรืออาคารและสิง่ปลูกสร้างได ้ปี 2560
ที่ต้ัง เนื้อที่

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใชป้ระโยชน์ ประเทศ เลขที่ ถนน เมอืง รัฐ ตำมหนว่ย หนว่ย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด รำง

ที่ ประเทศ วำ

45 มำเลเซีย 4426 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 2 เอเคอร์ 670 Squase depas หรือ 6 ไร่ 3 งำน *ฉบบัทะเบยีนกลำง 2551

เลขที่ 8856 หรือ 10,804.40 ตร.ม.*

1

2 เอเคอร์ 670 เคปำส หรือ 6 ไร่ 3 งำน** **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เลขที่ 8867 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 165.8 Squase depas หรือ 1 งำน 68 ตร.วำ ฉบบัทะเบยีนกลำง 2551

2 หรือ 670.6 ตร.ม. ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เลขที่ 8868 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 431.5 Squase depas หรือ 1,745.9 ตร.ม. *ฉบบัทะเบยีนกลำง 2551

3 หรือ 1 ไร่ 36 ตร.วำ*

431.5 Squase depas หรือ 1 ไร่ 36 ตร.วำ** **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เลขที่ 8872 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 172.8 Squase depas หรือ 698.9 ตร.ม. *ฉบบัทะเบยีนกลำง 2551

4 หรือ 1 งำน 74 ตร.วำ*

172.8 Squase depas หรือ 1 งำน 74 ตร.วำ** **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

เลขที่ 8873 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 246.2 Squase depas หรือ 996.3 ตร.ม. *ฉบบัทะเบยีนกลำง 2551

5 หรือ 2 งำน 49 ตร.วำ*

246.2 Squase depas หรือ 2 งำน 49 ตร.วำ** **ขอ้มลู ทร.08 ป ี2556

รวม 5 ฉบบั เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 9 ไร่ 1 งำน 28 ตร.วำ ฉบบัทะเบยีนกลำง 2551

(3 เอเคอร์ กบั 686.3 depas)

28

สถำนกงสุลใหญ ่ณ เมอืง

โกตำบำรู

ที่ท ำกำร สกญ.  และ 

บำ้นพกั กสญ. ณ เมอืงโก

ตำบำรู

และใชเ้ปน็ส ำนกังำน 

อำคำรเอนกประสงค์ต่ำงๆ
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หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
        (หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2559 
เพ่ิม 

ระหว่างปี 
ลด 

ระหว่างปี 
ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2560 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112,051,089.18     677,435.00 -  112,728,524.18 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   70,563,367.50 20,664,831.95 -    91,228,199.45 
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  41,487,721.68 21,342,266.95 -   21,500,324.73 

     

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น 

          (หน่วย : บาท) 
          2560     2559 
เจ้าหนี้การค้า     52,964,244.93 156,232,909.42 
เจ้าหนี้อื่น     62,040,439.19 472,756,606.45 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   507,423,573.66 104,365,380.55 
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น   622,428,257.78 733,354,896.42 

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 

 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น คือ รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง จ านวน 2,570,716,756.19 บาท 
ประกอบด้วย 

          (หน่วย : บาท) 
        2560     2559 
เงินฝากคลังเหลือจ่าย   18,588,724.09 102,132,086.53 
รายได้เหลือจ่ายที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ    
ขอขยายเวลาเบิกจ่าย 

 
1,601,351,472.10 

 
208,318,510.36 

เงินส ารองจ่าย    3,000,000.00 3,000,000.00 
เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน       2,973,450.50       1,162,738.08 
เงินค่าจัดท าหนังสือเดินทาง E-passport 
รายการก่อหนี ้ผูกพัน 

   568,848,001.80 
   375,855,486.81 

    803,182,526.25 
   434,067,360.95 

เงินนอกงบประมาณเบิกเกินรอน าส่ง           99,620.89            40,381.91 
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 2,570,716,756.19 1,551,903,604.08 
   

 

    
 
 

13 
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 รายการก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย 
      2560      2559 
 เงินฝากคลัง-ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานการกงสุล     100,995,772.44 57,618,992.55 
 เงินฝากคลัง-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินและอาคารฯ ปี 2550 
 เงินฝากคลัง-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินและอาคารฯ ปี 2558           

   220,092,739.96 
     54,766,974.41 

  321,681,393.96 
54,766,974.44 

                     รวม    375,855,486.81 434,067,360.95 

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น 
    (หน่วย : บาท) 
 2560                                            2559  
เงินรับฝากอ่ืน 
เงินประกันผลงาน 
เงินประกันอื่น 

    211,350,174.15 
             - 
      13,994,761.79 

270,435,932.83 
            486,720.00 
        17,768,499.00       

รวม เงินรับฝากระยะสั้น    225,344,935.94 288,691,151.83   
  

เงินรับฝากอ่ืน จ านวน 211,350,174.15 บาท ประกอบด้วย 
  -  รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล       181,025,661.19  บาท 
 -  เงินมัดจ า เงินค้ าประกันสัญญา เงินช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และเงินบริจาค  30,324,512.96  บาท 
         รวม     211,350,174.15 บาท 
 รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล จ านวน 181,025,661.19 บาท น าฝากไว้ในบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว       
(หมายเหตุ 5) 

หมายเหตุ 12 รายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
             (หน่วย : บาท) 
        2560   2559 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา     668,819,712.58   622,535,025.81 
บวก รายการปรับปรุง      -      34,111,673.25 
หัก  รายการปรับปรุง      (24,993,442.75)  -  
         643,826,269.83   656,646,699.06 
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ       34,867,651.12     12,173,013.52 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกไป    678,693,920.95   668,819,712.58 
 

รายการปรับปรุงของปี 2560 จ านวน 24,993,442.75 บาท เป็นรายการปรับปรุงเนื่องจากบันทึกรายการ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานในต่างประเทศสูงเกินไป 
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หมายเหตุ 13  รายได้จากงบประมาณ         
                  (หน่วย : บาท) 

              2560      2559 
รายได้จากงบบุคลากร 
รายได้จากงบด าเนินงาน 
รายได้จากงบลงทุน 
รายได้จากงบอุดหนุน 
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 
รายได้จากงบกลาง 
หัก เบิกเกินส่งคืนงบประมาณ 

  2,835,048,456.60 
  2,616,702,271.31 
    528,503,274.24 
  1,034,524,730.16 
  1,178,409,280.76 
    668,111,507.48 
      85,271,545.31 

2,820,778,863.48 
2,491,072,443.89  
  193,034,668.69 
  927,045,968.52 
1,215,058,949.42 
  797,057,255.83 
(106,422,956.33) 

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน – สุทธิ 8,776,027,975.24 8,337,625,193.50   

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

 เบิกจ่ายปีปัจจุบัน) 

     
 

รายได้จากงบบุคลากร 
รายได้จากงบด าเนินงาน 
รายได้จากงบลงทุน  
รายได้จากงบอุดหนุน 
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 
รายได้จากงบกลาง 

       - 
31,258,821.96 

450,380,661.55 
     526,050.00 
130,787,700.99 
308,457,823.69 

     - 
 24,325,124.35 
172,537,106.96 

- 
133,846,055.14 
442,709,955.07 

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 921,411,058.19 773,418,241.52 

รวม รายได้จากงบประมาณ 9,697,439,033.43 9,111,043,435.02 
 

หมายเหตุ 14 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

      เป็นรายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก ประกอบด้วย 
        (หน่วย : บาท) 
  2560    2559 
รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล  1,880,635,420.35 2,525,173,856.49 
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ     6,332,038.08    1,240,650.00 
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,886,967,458.43 2,526,414,506.49 

 

 



32 
 

หมายเหตุ 15  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
    (หน่วย : บาท) 
 2560 2559 
เงินเดือน 701,117,975.39 696,229,933.38   
ค่าล่วงเวลา 15,619,900.00 14,469,870.00    
เงินประจ าต าแหน่ง - - 
ค่าจ้าง 75,563,682.77       79,068,449.74       
เงินรางวัล - - 
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  6,632,238.71  7,027,220.00 
ค่ารักษาพยาบาล    72,294,004.13    66,582,918.98        
เงินช่วยการศึกษาบุตร  4,073,804.75 3,609,438.75     
เงินชดเชย กบข.  9,832,430.81 9,554,567.03    
เงินสมทบ กบข.    14,748,645.88 14,331,850.77    
เงินสมทบ กสจ.    627,546.08   712,666.33        
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,755,798.00 2,845,677.00 
ค่าเช่าบ้าน    703,900.00 8,065,801.12      
ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,726,689.86                   2,055,696.78             
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ 242,193.55 263,711.83 
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 905,938,809.93 904,817,801.71 

หมายเหตุ 16 ค่าบ าเหน็จบ านาญ 
        (หน่วย : บาท) 
 2560     2559 
บ านาญ   256,724,019.91 233,988,146.80   
เงินช่วยค่าครองชีพ 33,126,402.03 33,884,296.19 
บ าเหน็จ  8,664,384.90   9,102,922.75 
บ าเหน็จตกทอด  4,060,085.19  10,919,211.75      
บ าเหน็จด ารงชีพ 20,690,936.90  16,424,024.75    
ค่ารักษาพยาบาล 58,313,560.90   59,139,093.21 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     231,166.25      294,612.50 
บ าเหน็จบ านาญอื่น  1,502,421.90    2,216,164.80 
รวม ค่าบ าเหน็จบ านาญ 383,312,977.98 365,968,472.75 
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หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย 
     (หน่วย : บาท) 
 2560    2559 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  31,579,495.60      45,643,756.52       
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 642,848,250.74   946,121,251.13     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา    3,266,813.79      9,960,421.13        
ค่าจ้างเหมาบริการ  1,418,907,304.38  2,172,514,979.80 
ค่าธรรมเนียม        5,639,007.51     5,300,068.50 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม   57,603,070.75      57,549,642.80 
ค่าเช่า  18,239,223.19              500.00 
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  18,586,385.77    18,801,672.66 
ค่าประชาสัมพันธ์       12,732,779.80        6,462,734.81 
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ 6,478,123,896.59 5,642,902,708.45 
ค่าใช้สอยอ่ืน       56,953,198.08        69,277,067.06 
รวม ค่าใช้สอย 8,744,479,426.20 8,974,534,802.86 

 

หมายเหตุ 18 ค่าสาธารณูปโภค 
     (หน่วย : บาท) 
    2560     2559 
ค่าไฟฟ้า     56,186,471.58 59,360,141.10       
ค่าน้ าประปา      1,663,565.78   1,656,244.41 
ค่าโทรศัพท์      7,895,268.65   4,054,227.03 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     26,877,161.83  20,102,239.91 
รวม ค่าสาธารณูปโภค   92,622,467.84 85,172,852.45 

 

หมายเหตุ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
      (หน่วย : บาท) 
   2560 2559 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 32,436,418.12 22,207,414.47 
ครุภัณฑ์ 134,759,891.47       57,371,893.15 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  20,664,831.95 20,710,717.58       
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย   187,861,141.54   100,290,025.20     
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หมายเหตุ 20 ภาระผูกพัน 

   กระทรวงการต่างประเทศมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ           
กรณีมีหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จ านวน 137 รายการ เป็นจ านวนเงิน 138,504,918.53 บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ 
ขยายเวลาเบิกจ่าย 

ตามแผนงบประมาณ 
(เงินกัน) 

แหล่งของเงิน 
จ านวน

(รายการ) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 2556 งบรายจ่ายอื่น 
 

1 
 

679,650.00 

 
 
3 
 
4 
 
 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

งบรายจ่ายอื่น 
 
งบด าเนินงาน 
งบลงทุน 
งบด าเนินงาน 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอื่น 
 

1 
 
1 
1 
1 
1 
2 

500,000.00 
 

113,473.50 
7,000,000.00 

151,940.00 
52,965.00 

15,632,000.00 
 

5 2560 งบด าเนินงาน 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอื่น 

57 
6 
66 

33,782,073.84 
3,683,977.50 

76,908,838.69 

รวม 137 138,504,918.53 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายการ งบสุทธิ การส ารองเงิน 
ใบสั่งซ้ือ/
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงาน : บูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัด
ชายแดนใต้ 
  งบรายจ่ายอื่น 

      
33,200,000.00  - - 

      
31,379,742.74  826,497.26 

แผนงาน : บูรณาการ
จัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้า
มนุษย์  
  งบรายจ่ายอื่น      6,768,000.00  - 260,187.80 4,147,851.50 2,359,960.70 
แผนงาน : 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศด้านความ
มั่นคง      

  งบรายจ่ายอื่น 99,580,000.00 4,850,645.00 9,749,549.30 46,622,608.30 8,059,586.40 

แผนงาน : 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขีด
ความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ สร้าง
และรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
  งบลงทุน 
  งบอุดหนุน 
  งบรายจ่ายอื่น 

 
 
 
 
 
 

280,000,000.00 
1,147,216,900.00 
1,230,995,200.00 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

33,263,615.00 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

66,899,101.59 

 
 
 
 
 
 

279,999,999,.70 
1,028,382,177.13 
1,025,877,719.01 

 
 
 
 
 
 

0.30 
8,458,122.87 

100,858,066.80 
แผนงาน : พ้ืนฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  งบลงทุน 
  งบด าเนินงาน 

 
 
 
 

324,177,200.00 
1,745,740,100.00 

 
 
 
 

52,746,100.00 
- 

 
 
 
 

3,683,977.50 
33,804,073.84 

 
 
 
 

248,766,921.90 
1,776,184,000.71 

 
 
 
 

15,957,000.60 
64,247,974.55 
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    รายการ งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงาน : 
บุคลากรภาครัฐ 
  งบบุคลากร 
  งบด าเนินงาน 

 
 

2,997,433,300.00 
844,488,900.00 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

2,827,714,991.13 
826,862,865.77 

 
 

169,718,308.87 
17,626,034.23 

รวม 8,709,599,600.00 90,870,360.00 114,396,890.03 8,095,938,877.89 259,615,603.48 

  ปีงบประมาณ 2560  กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  8,709,599,600.00 บาท  โอนให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน จ านวน 
145,764,668.60 บาท และโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... 11,250,000  บาท  คงเหลืองบประมาณสุทธิจ านวน 8,560,821,731.40 บาท 
  ปีงบประมาณ 2560  ยอดคงเหลือ จ านวน 259,615,603.48 บาท งบประมาณพับไปโดยอัตโนมัติ  

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี 2559) 

 

รายการ 
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ) 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ    
   งบด าเนินงาน 25,876,406.86 24,395,690.96 1,480,715.90 

   งบลงทุน 36,469,652.29 31,503,909.29 4,965,743.00 

   งบอุดหนุน 550,000.00 526,050.00 23,950.00 

   งบรายจ่ายอื่น 124,460,165.25 100,378,896.88 24,081,268.37 

แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งบรายจ่ายอื่น 

 
 

25,753,172.60 

 
 

25,753,172.60 

 
- 

รวม 213,109,397.00 182,557,719.73 30,551,677.27 
 

แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
งบด าเนินงาน : คงเหลือ 1,480,715.90 บาท ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ านวน 

1,110,763.40 บาท กรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 151,940.00 บาท และงบประมาณพับไป จ านวน 218,012.50 บาท  
งบลงทุน : คงเหลือ จ านวน  4,965,743.00  บาท  ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 

52,965.00  บาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ านวน  4,912,778.00 บาท  
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งบอุดหนุน : คงเหลือ 23,950.00 บาท ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   จ านวน  
23,950.00 บาท  

งบรายจ่ายอื่น : 24,081,268.37 บาท  ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 15,632,000.00 
บาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ านวน  6,349,268.37 บาท งบประมาณพับไป จ านวน 2,100,000.00 บาท 
 
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี 2558) 

รายการ 
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธิ) 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ    
    งบด าเนินงาน 1,653,000.00 1,372,242.32 280,757.68 

    งบลงทุน 150,488,766.71 139,884,801.83 10,603,964.88 

    งบรายจ่ายอื่น 2,030,458.75 2,030,458.75 0.00 

รวม 154,172,225.46 143,287,502.90 10,884,722.56 

 
แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
งบด าเนินงาน : คงเหลือ 280,757.68 บาท ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ านวน 

167,284.18 บาท ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 113,473.50  บาท  
งบลงทุน : คงเหลือ จ านวน  10,603,964.88  บาท  ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 

7,000,000.00  บาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ านวน  3,603,964.88 บาท 
 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี 2557) 

รายการ 
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธ)ิ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      งบรายจา่ยอื่น        500,000.00  - 500,000.00 

แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษาผลประโยชนข์องชาติ          

       งบลงทุน 368,753,690.07  248,254,530.80 120,499,159.27 

รวม 369,253,690.07 248,254,530.80 120,999,159.27 
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แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งบรายจ่ายอื่น : ขอขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 500,000.00 บาท   
แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
งบลงทนุ : คงเหลือ จ านวน 120,499,159.27 บาท  ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพนั จ านวน  

120,499,159.27 บาท   
 ี

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี 2556) 

รายการ 
เงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี (สุทธ)ิ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพฒันาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
      งบรายจา่ยอื่น        679,650.00  - 679,650.00 

แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศและรักษาผลประโยชนข์องชาติ          

       งบลงทุน 119,718,056.00  29,718,056.00 90,000,000.00 

รวม 120,397,706.00 29,718,056.00 90,679,650.00 

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบรายจ่ายอื่น : ขอขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 679,650 บาท  
แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
งบลงทนุ : คงเหลือ จ านวน 90,000,000.00 บาท  ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผกูพัน จ านวน  

90,000,000.00 บาท  และโครงการปรับปรุงวังสราญรมย์ อยู่ในระหว่างการด าเนินการขออุทธรณ์ขยายเวลากันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปีจาก
กรมบัญชีกลาง จ านวน  110,000,000.00  บาท   
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กระทรวงการต่างประเทศ 
รายงานรายได้แผ่นดิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

           (หน่วย : บาท) 
 หมายเหตุ 2560 2559 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    
     รายได้แผ่นดิน – ภาษ ี  - - 
     รายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษ ี*  2,658,653,849.45 3,634,646,531.68 
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    2,658,653,849.45 3,634,646,531.68 
หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง               -      22,496,628.48 
      รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย  - - 
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ  2,658,653,849.45 3,612,149,903.20 
      รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง  (2,658,653,849.45) (3,612,149,903.20) 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง  - - 
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง  - - 
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  - - 

    
    
* รายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี    
       รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    2,275,994,084.08 3,377,427,631.12 
       รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล          1,464,819.46       1,631,707.51 
       รายได้อ่ืน    381,194,945.91      255,587,193.05 
รวมรายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี   2,658,653,849.45 3,634,646,531.68 

 

 

 



13.11.2017 งบดลุ/งบก ำไรขำดทนุ

Production System                          งบกำรเงนิสว่นรำชกำร                                   

Bangkok                                                                           RFBILA00/0402K05  

2017.01 -2017.16

2016.01 -2016.16

ขอ้ควำมส ำหรับรำยกำร B/S P&L      ผลรวมงวดรำยงำน          tot.cmp.pr     ผลตำ่งสมับรูณ์  Pct.Diff.

***  งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์

======

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด

เงนิสดในมอื

1101010101 เงนิสดในมอื 305,651.98 612,565.75 -306,913.77 -50.10

รวมเงนิสดในมอื 305,651.98 612,565.75 -306,913.77 -50.10

เงนิทดรองรำชกำร

1101010104 เงนิทดรองรำชกำร 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0.00

รวมเงนิทดรองรำชกำร 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0.00

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ

1101020603 เงนิฝำกธนำคำร (เงนิงบประมำณ) 59,653,341.21 423,855,809.00 -364,202,467.79 -85.90

1101020604 เงนิฝำกธนำคำร (เงนินอกงบประมำณ) 2,187,274.72 48,234,949.83 -46,047,675.11 -95.50

1101030101 เงนิฝำกกระแสรำยวนัทีส่ถำบันกำรเงนิ 44,313,066.92 45,599,634.42 -1,286,567.50 -2.80

รวมเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ 106,153,682.85 517,690,393.25 -411,536,710.40 -79.50

เงนิฝำกประจ ำทีม่กี ำหนดจำ่ยคนืไมเ่กนิ 3 เดอืน

1101030199 เงนิฝำกไมม่รีำยตัว 181,025,661.19 242,498,461.19 -61,472,800.00 -25.30

รวมเงนิฝำกประจ ำทีม่กี ำหนดจำ่ยคนืไมเ่กนิ3เดอืน 181,025,661.19 242,498,461.19 -61,472,800.00 -25.30

เงนิฝำกคลัง

1101020501 เงนิฝำกคลัง 2,567,617,135.30 1,548,863,222.17 1,018,753,913.13 65.80

รวมเงนิฝำกคลัง 2,567,617,135.30 1,548,863,222.17 1,018,753,913.13 65.80

รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 2,895,102,131.32 2,349,664,642.36 545,437,488.96 23.20

ลกูหนีร้ะยะสัน้

ลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมำณ

1102010101 ลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมำณ 37,695,600.44 59,807,177.60 -22,111,577.16 -37.00

รวมลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมำณ 37,695,600.44 59,807,177.60 -22,111,577.16 -37.00

ลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมำณ

1102010102 ลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมำณ 913,400.00 1,013,250.00 -99,850.00 -9.90

รวมลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมำณ 913,400.00 1,013,250.00 -99,850.00 -9.90

รำยไดค้ำ้งรับ

1102050124 คำ้งรับจำกกรมบัญชกีลำง 504,883,243.41 98,541,954.17 406,341,289.24 412.40

รวมรำยไดค้ำ้งรับ 504,883,243.41 98,541,954.17 406,341,289.24 412.40

รวมลกูหนีร้ะยะสัน้ 543,492,243.85 159,362,381.77 384,129,862.08 241.00

วสัดคุงเหลอื

1105010105 วสัดคุงคลัง 12,753,363.45 9,405,247.31 3,348,116.14 35.60

รวมวสัดคุงเหลอื 12,753,363.45 9,405,247.31 3,348,116.14 35.60

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 3,451,347,738.62 2,518,432,271.44 932,915,467.18 37.00

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์

อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง

1205020101 อำคำรส ำนักงำน 1,262,000,000.00 1,262,000,000.00 0 0.00

1205020102 พักอำคำรส ำนักงำน 0 0 0

1205030101 อำคำรเพือ่ประโยชนอ์ืน่ 119,210,000.00 119,210,000.00 0 0.00

1205040101 สิง่ปลกูสรำ้ง 1,449,980.00 1,449,980.00 0 0.00

1205070101 อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง-หน่วยงำนในตำ่งประเทศ 498,740,795.99 499,991,180.64 -1,250,384.65 -0.30

รวมอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง 1,881,400,775.99 1,882,651,160.64 -1,250,384.65 -0.10

คำ่เสือ่มรำคำสะสม-อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง

1205020103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม-อำคำรส ำนักงำน -521,321,417.15 -499,154,503.18 -22,166,913.97 -4.40

1205030103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม-อำคำรเพือ่ประโยชนอ์ืน่ -119,209,999.00 -119,209,999.00 0 0.00

1205040103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม-สิง่ปลกูสรำ้ง -936,737.47 -896,236.99 -40,500.48 -4.50

1205070102 คำ่เสือ่มรำคำสะสมอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง-หน่วยงำนตป -93,252,035.68 -83,023,032.01 -10,229,003.67 -12.30

รวมคำ่เสือ่มรำคำสะสม-อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง -734,720,189.30 -702,283,771.18 -32,436,418.12 -4.60

ครภัุณฑ์

1206010101 ครภัุณฑส์ ำนักงำน 243,982,337.86 221,619,005.82 22,363,332.04 10.10

1206010102 พักครภัุณฑส์ ำนักงำน 0 0 0

1206020101 ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่ 129,917,113.18 128,703,113.18 1,214,000.00 0.90

1206020102 พักครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่ 0 0 0

1206030101 ครภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ 27,743,365.54 27,370,138.84 373,226.70 1.40

1206030102 พักครภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ 0 0 0

1206040101 ครภัุณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ 51,604,099.13 49,923,727.49 1,680,371.64 3.40

1206040102 พักครภัุณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ 0 0 0

1206050101 ครภัุณฑก์ำรเกษตร 40,110.53 40,110.53 0 0.00

1206050102 พักครภัุณฑก์ำรเกษตร 0 0 0

1206070101 ครภัุณฑก์อ่สรำ้ง 821,064.50 806,619.50 14,445.00 1.80

1206070102 พักครภัุณฑก์อ่สรำ้ง 0 0 0

1206080101 ครภัุณฑส์ ำรวจ 1,239,488.00 1,239,488.00 0 0.00

1206100101 ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ 334,957,947.50 322,293,248.05 12,664,699.45 3.90

1206100102 พักครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ 0 0 0

1206110101 ครภัุณฑก์ำรศกึษำ 24,931.00 24,931.00 0 0.00

งวดกำรรำยงำน

งวดทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
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1206120101 ครภัุณฑง์ำนบำ้นงำนครัว 20,372,893.37 20,164,325.24 208,568.13 1.00

1206120102 พักครภัุณฑง์ำนบำ้นงำนครัว 0 0 0

1206140101 ครภัุณฑด์นตรี 67,224.65 67,224.65 0 0.00

1206160101 ครภัุณฑอ์ืน่ 3,430,312.67 3,130,312.67 300,000.00 9.60

1206190101 ครภัุณฑ-์หน่วยงำนในตำ่งประเทศ 1,103,685,581.69 1,036,431,609.70 67,253,971.99 6.50

รวมครภัุณฑ์ 1,917,886,469.62 1,811,813,854.67 106,072,614.95 5.90

คำ่เสือ่มรำคำสะสม-ครภัุณฑ์

1206010103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑส์ ำนักงำน -174,322,884.34 -145,924,474.76 -28,398,409.58 -19.50

1206020103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่ -122,543,417.59 -119,520,789.23 -3,022,628.36 -2.50

1206030103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ -21,038,881.68 -18,280,954.37 -2,757,927.31 -15.10

1206040103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ -35,141,572.12 -29,499,120.51 -5,642,451.61 -19.10

1206050103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑก์ำรเกษตร -40,107.53 -40,107.53 0 0.00

1206070103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑก์อ่สรำ้ง -733,707.84 -564,009.33 -169,698.51 -30.10

1206080103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑส์ ำรวจ -1,239,486.00 -1,239,486.00 0 0.00

1206100103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - คอมพวิเตอร์ -295,054,554.75 -266,459,539.79 -28,595,014.96 -10.70

1206110103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑก์ำรศกึษำ -24,930.00 -24,930.00 0 0.00

1206120103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑง์ำนบำ้นงำนครัว -20,094,502.37 -19,461,830.99 -632,671.38 -3.30

1206140103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑด์นตรี -67,215.65 -67,215.65 0 0.00

1206160103 คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ครภัุณฑอ์ืน่ -3,244,573.90 -3,033,619.67 -210,954.23 -7.00

1206190102 คำ่เสือ่มรำคำสะสม-ครภัุณฑห์น่วยงำนในตำ่งประเทศ -514,719,506.14 -449,389,370.61 -65,330,135.53 -14.50

รวมคำ่เสือ่มรำคำสะสม-ครภัุณฑ์ -1,188,265,339.91 -1,053,505,448.44 -134,759,891.47 -12.80

งำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง

1211010101 งำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง 3,832,500.00 0 3,832,500.00

รวมงำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง 3,832,500.00 0 3,832,500.00

รวมทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 1,880,134,216.40 1,938,675,795.69 -58,541,579.29 -3.00

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

1209010101 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 112,728,524.18 112,051,089.18 677,435.00 0.60

รวมโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 112,728,524.18 112,051,089.18 677,435.00 0.60

คำ่ตัดจ ำหน่ำยสะสม-โปรแกรมคอมพวิเตอร์

1209010103 คำ่ตัดจ ำหน่ำยสะสม - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ -91,228,199.45 -70,563,367.50 -20,664,831.95 -29.30

รวมคำ่ตัดจ ำหน่ำยสะสม-โปรแกรมคอมพวิเตอร์ -91,228,199.45 -70,563,367.50 -20,664,831.95 -29.30

รวมสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 21,500,324.73 41,487,721.68 -19,987,396.95 -48.20

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 1,901,634,541.13 1,980,163,517.37 -78,528,976.24 -4.00

รวมสนิทรัพย์ 5,352,982,279.75 4,498,595,788.81 854,386,490.94 19.00

หนีส้นิและสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ

หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจำ้หนีร้ะยะสัน้

เจำ้หนีก้ำรคำ้

2101010102 เจำ้หนีก้ำรคำ้-บคุคลภำยนอก -11,123,776.66 -136,951,523.27 125,827,746.61 91.90

2101010103 รับสนิคำ้ / ใบส ำคัญ (GR/IR) -41,840,468.27 -19,281,386.15 -22,559,082.12 -117.00

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้ -52,964,244.93 -156,232,909.42 103,268,664.49 66.10

เจำ้หนีอ้ ืน่

2101020198 เจำ้หนีอ้ ืน่ - หน่วยงำนภำครัฐ 0 -200,000.00 200,000.00 100.00

2101020199 เจำ้หนีอ้ ืน่ - บคุคลภำยนอก -62,040,439.19 -472,556,606.45 410,516,167.26 86.90

รวมเจำ้หนีอ้ ืน่ -62,040,439.19 -472,756,606.45 410,716,167.26 86.90

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย

2102040101 คำ่สำธำรณูปโภคคำ้งจำ่ย -2,540,330.25 -5,823,426.38 3,283,096.13 56.40

2102040102 ใบส ำคัญคำ้งจำ่ย -504,883,243.41 -98,541,954.17 -406,341,289.24 -412.40

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย -507,423,573.66 -104,365,380.55 -403,058,193.11 -386.20

รวมเจำ้หนีร้ะยะสัน้ -622,428,257.78 -733,354,896.42 110,926,638.64 15.10

เจำ้หนีเ้งนิโอนและรำยกำรอดุหนุนระยะสัน้

เจำ้หนีเ้งนิโอน

2104010101 รำยไดแ้ผน่ดนิรอน ำสง่คลัง -2,570,716,756.19 -1,551,903,604.08 -1,018,813,152.11 -65.60

รวมเจำ้หนีเ้งนิโอน -2,570,716,756.19 -1,551,903,604.08 -1,018,813,152.11 -65.60

รวมเจำ้หนีเ้งนิโอนและรำยกำรอดุหนุนระยะสัน้ -2,570,716,756.19 -1,551,903,604.08 -1,018,813,152.11 -65.60

เงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะสัน้

เงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลัง-อืน่ๆ

2105010199 เงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลัง - อืน่ๆ -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 0.00

รวมเงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลัง-อืน่ๆ -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 0.00

รวมเงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะสัน้ -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 0.00

เงนิรับฝำกระยะสัน้

เงนิรับฝำกอืน่

2111020199 เงนิรับฝำกอืน่ -211,350,174.15 -270,435,932.83 59,085,758.68 21.80

รวมเงนิรับฝำกอืน่ -211,350,174.15 -270,435,932.83 59,085,758.68 21.80

เงนิประกันผลงำน

2112010102 เงนิประกันผลงำน 0 -486,720.00 486,720.00 100.00

รวมเงนิประกันผลงำน 0 -486,720.00 486,720.00 100.00

เงนิประกันอืน่

2112010199 เงนิประกันอืน่ -13,994,761.79 -17,768,499.00 3,773,737.21 21.20
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รวมเงนิประกันอืน่ -13,994,761.79 -17,768,499.00 3,773,737.21 21.20

รวมเงนิรับฝำกระยะสัน้ -225,344,935.94 -288,691,151.83 63,346,215.89 21.90

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน -3,428,489,949.91 -2,583,949,652.33 -844,540,297.58 -32.70

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

เจำ้หนีเ้งนิโอนและรำยกำรอดุหนุนระยะยำว

เจำ้หนีร้ำยกำรอดุหนุนระยะยำว

2213010101 รำยไดร้อกำรรับรู ้ -544,397.19 -572,412.20 28,015.01 4.90

รวมเจำ้หนีร้ำยกำรอดุหนุนระยะยำว -544,397.19 -572,412.20 28,015.01 4.90

รวมเจำ้หนีเ้งนิโอนและรำยกำรอดุหนุนระยะยำว -544,397.19 -572,412.20 28,015.01 4.90

เงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว

2202010101 เงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลัง-เพือ่กำรด ำเนนิงำน -30,000,000.00 -30,000,000.00 0 0.00

รวมเงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว -30,000,000.00 -30,000,000.00 0 0.00

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน -30,544,397.19 -30,572,412.20 28,015.01 0.10

รวมหนีส้นิ -3,459,034,347.10 -2,614,522,064.53 -844,512,282.57 -32.30

สนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ

ทนุ

3105010101 ทนุของหน่วยงำน -1,215,254,011.70 -1,215,254,011.70 0 0.00

รวมทนุ -1,215,254,011.70 -1,215,254,011.70 0 0.00

รำยไดส้งู/(ต ำ่) กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสะสม

รำยไดส้งู/(ต ำ่)กวำ่คชจ.สะสมกอ่นผลกำรด ำเนนิงำน

3101010101 รำยไดส้งู/(ต ำ่)กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสทุธิ 251,105,834.63 251,105,834.63 0 0.00

3102010101 รำยไดส้งู/(ต ำ่)กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสะสมยกมำ -643,736,024.03 -656,556,453.26 12,820,429.23 2.00

3102010102 ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำด -251,196,080.43 -251,196,080.43 0 0.00

รวมร/ดสงู/(ต ำ่)กวำ่คชจ.สะสมกอ่นผลกำรด ำเนนิงำน -643,826,269.83 -656,646,699.06 12,820,429.23 2.00

รำยไดส้งูกวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับงวด -34,867,651.12 -12,173,013.52 -22,694,637.60 -186.40

รวมรำยไดส้งู/(ต ำ่) กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสะสม -678,693,920.95 -668,819,712.58 -9,874,208.37 -1.50

รวมสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ -1,893,947,932.65 -1,884,073,724.28 -9,874,208.37 -0.50

รวมหนีส้นิและสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ -5,352,982,279.75 -4,498,595,788.81 -854,386,490.94 -19.00

งบแสดงผลกำรด ำเนนิงำนทำงกำรเงนิ

รำยไดส้งู/(ต ำ่)กวำ่คชจ. กอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิ

รำยได ้

รำยไดจ้ำกงบประมำณ

รำยไดจ้ำกงบบคุลำกร

4307010103 TR-หน่วยงำนรับเงนิงบบคุลำกรจำกรัฐบำล -2,835,048,456.60 -2,820,778,863.48 -14,269,593.12 -0.50

รวมรำยไดจ้ำกงบบคุลำกร -2,835,048,456.60 -2,820,778,863.48 -14,269,593.12 -0.50

รำยไดจ้ำกงบด ำเนนิงำน

4307010105 TR-หน่วยงำนรับเงนิงบด ำเนนิงำนจำกรัฐบำล -2,647,961,093.27 -2,515,397,568.24 -132,563,525.03 -5.30

รวมรำยไดจ้ำกงบด ำเนนิงำน -2,647,961,093.27 -2,515,397,568.24 -132,563,525.03 -5.30

รำยไดจ้ำกงบลงทนุ

4307010104 TR-หน่วยงำนรับเงนิงบลงทนุจำกรัฐบำล -978,883,935.79 -365,571,775.65 -613,312,160.14 -167.80

รวมรำยไดจ้ำกงบลงทนุ -978,883,935.79 -365,571,775.65 -613,312,160.14 -167.80

รำยไดจ้ำกงบอดุหนุน

4307010106 TR-หน่วยงำนรับเงนิงบอดุหนุนจำกรัฐบำล -1,035,050,780.16 -927,045,968.52 -108,004,811.64 -11.70

รวมรำยไดจ้ำกงบอดุหนุน -1,035,050,780.16 -927,045,968.52 -108,004,811.64 -11.70

รำยไดจ้ำกงบกลำง

4307010108 TR-หน่วยงำนรับเงนิงบกลำงจำกรัฐบำล -976,569,331.17 -1,239,767,210.90 263,197,879.73 21.20

รวมรำยไดจ้ำกงบกลำง -976,569,331.17 -1,239,767,210.90 263,197,879.73 21.20

รำยไดจ้ำกงบรำยจำ่ยอืน่

4307010107 TR-หน่วยงำนรับเงนิงบรำยจำ่ยอืน่จำกรัฐบำล -1,309,196,981.75 -1,348,905,004.56 39,708,022.81 2.90

รวมรำยไดจ้ำกงบรำยจำ่ยอืน่ -1,309,196,981.75 -1,348,905,004.56 39,708,022.81 2.90

หัก เบกิเกนิสง่คนืเงนิงบประมำณ

5209010112 TE-หน่วยงำนสง่เงนิเบกิเกนิสง่คนืใหก้รมบัญชกีลำง 85,271,545.31 106,422,956.33 -21,151,411.02 -19.90

หัก เบกิเกนิสง่คนืเงนิงบประมำณ 85,271,545.31 106,422,956.33 -21,151,411.02 -19.90

รวมรำยไดจ้ำกงบประมำณ -9,697,439,033.43 -9,111,043,435.02 -586,395,598.41 -6.40

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร

รำยไดค้ำ่บรกิำร

รำยไดบ้รกิำรอืน่

4301020102 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร - บคุคลภำยนอก -1,886,967,458.43 -2,526,414,506.49 639,447,048.06 25.30

รวมรำยไดบ้รกิำรอืน่ -1,886,967,458.43 -2,526,414,506.49 639,447,048.06 25.30

รวมรำยไดค้ำ่บรกิำร -1,886,967,458.43 -2,526,414,506.49 639,447,048.06 25.30

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร -1,886,967,458.43 -2,526,414,506.49 639,447,048.06 25.30

รำยไดจ้ำกกำรอดุหนุนและบรจิำค

รำยไดจ้ำกกำรบรจิำค

4302030101 รำยไดจ้ำกกำรบรจิำค -328,015.01 -191,897.64 -136,117.37 -70.90

รวมรำยไดจ้ำกกำรบรจิำค -328,015.01 -191,897.64 -136,117.37 -70.90

รวมรำยไดจ้ำกกำรอดุหนุนและบรจิำค -328,015.01 -191,897.64 -136,117.37 -70.90

รำยไดอ้ืน่

รำยกำรหักกลบ

รำยกำรปรับเงนิฝำกคลัง

4308010105 TR - ปรับเงนิฝำกคลัง -2,908,256,320.29 -955,126,311.82 -1,953,130,008.47 -204.50

5210010102 TE-หน่วยงำนโอนเงนินอกงบประมำณใหก้รมบัญชกีลำง 2,908,256,320.29 955,126,311.82 1,953,130,008.47 204.50
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งวดกำรรำยงำน

งวดทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

รวมรำยกำรปรับเงนิฝำกคลัง 0 0 0

รำยกำรหักกลบ 0 0 0

รวมรำยไดอ้ืน่ 0 0 0

รวมรำยได ้ -11,584,734,506.87 -11,637,649,839.15 52,915,332.28 0.50

คำ่ใชจ้ำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยบคุลำกร

เงนิเดอืน

5101010101 เงนิเดอืน 700,547,237.29 695,666,889.82 4,880,347.47 0.70

5101010109 เงนิตอบแทนพเิศษของผูไ้ดรั้บเงนิเต็มขัน้ 570,738.10 563,043.56 7,694.54 1.40

รวมเงนิเดอืน 701,117,975.39 696,229,933.38 4,888,042.01 0.70

คำ่ลว่งเวลำ

5101010108 คำ่ลว่งเวลำ 15,619,900.00 14,469,870.00 1,150,030.00 7.90

รวมคำ่ลว่งเวลำ 15,619,900.00 14,469,870.00 1,150,030.00 7.90

คำ่จำ้ง

5101010113 คำ่จำ้ง 75,563,682.77 79,068,449.74 -3,504,766.97 -4.40

รวมคำ่จำ้ง 75,563,682.77 79,068,449.74 -3,504,766.97 -4.40

คำ่ตอบแทนพนักงำนรำชกำร

5101010115 เงนิคำ่ตอบแทนพนักงำนรำชกำร 6,632,238.71 7,027,220.00 -394,981.29 -5.60

รวมคำ่ตอบแทนพนักงำนรำชกำร 6,632,238.71 7,027,220.00 -394,981.29 -5.60

คำ่รักษำพยำบำล

5101030205 เงนิชว่ยคำ่รักษำพยำบำลประเภทผูป่้วยนอก-รพ.รัฐ 52,534,341.98 52,007,293.97 527,048.01 1.00

5101030206 เงนิชว่ยคำ่รักษำพยำบำลประเภทผูป่้วยใน-รพ.รัฐ 17,226,225.08 11,002,430.29 6,223,794.79 56.60

5101030207 เงนิชว่ยคำ่รักษำพยำบำลประเภทผูป่้วยนอก-รพ.เอกชน 1,440,100.00 2,246,244.39 -806,144.39 -35.90

5101030208 เงนิชว่ยคำ่รักษำพยำบำลประเภทผูป่้วยใน-รพ.เอกชน 1,093,337.07 1,326,950.33 -233,613.26 -17.60

รวมคำ่รักษำพยำบำล 72,294,004.13 66,582,918.98 5,711,085.15 8.60

เงนิชว่ยกำรศกึษำบตุร

5101030101 เงนิชว่ยกำรศกึษำบตุร 4,073,804.75 3,609,438.75 464,366.00 12.90

รวมเงนิชว่ยกำรศกึษำบตุร 4,073,804.75 3,609,438.75 464,366.00 12.90

เงนิชดเชย กบข.

5101020103 เงนิชดเชยสมำชกิ กบข. 9,832,430.81 9,554,567.03 277,863.78 2.90

รวมเงนิชดเชย กบข. 9,832,430.81 9,554,567.03 277,863.78 2.90

เงนิสมทบ กบข.

5101020104 เงนิสมทบ กบข. 14,748,645.88 14,331,850.77 416,795.11 2.90

รวมเงนิสมทบ กบข. 14,748,645.88 14,331,850.77 416,795.11 2.90

เงนิสมทบ กสจ.

5101020105 เงนิสมทบ กสจ. 627,546.08 712,666.33 -85,120.25 -11.90

รวมเงนิสมทบ กสจ. 627,546.08 712,666.33 -85,120.25 -11.90

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม

5101020106 เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 2,755,798.00 2,845,677.00 -89,879.00 -3.20

รวมเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 2,755,798.00 2,845,677.00 -89,879.00 -3.20

คำ่เชำ่บำ้น

5101020108 คำ่เชำ่บำ้น 703,900.00 8,065,801.12 -7,361,901.12 -91.30

รวมคำ่เชำ่บำ้น 703,900.00 8,065,801.12 -7,361,901.12 -91.30

คำ่ใชจ้ำ่ยบคุลำกรอืน่

5101020113 คำ่ตอบแทนเหมำจำ่ยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 1,726,689.86 2,055,696.78 -329,006.92 -16.00

5101020115 คำ่ตอบแทนพเิศษชำยแดนภำคใต ้ 242,193.55 263,711.83 -21,518.28 -8.20

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบคุลำกรอืน่ 1,968,883.41 2,319,408.61 -350,525.20 -15.10

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบคุลำกร 905,938,809.93 904,817,801.71 1,121,008.22 0.10

คำ่บ ำเหน็จบ ำนำญ

บ ำนำญ

5101040102 บ ำนำญปกติ 256,291,427.47 233,555,554.36 22,735,873.11 9.70

5101040103 บ ำนำญพเิศษ 432,592.44 432,592.44 0 0.00

รวมบ ำนำญ 256,724,019.91 233,988,146.80 22,735,873.11 9.70

เงนิชว่ยคำ่ครองชพี

5101040105 เงนิชว่ยคำ่ครองชพีผูรั้บเบีย้หวดับ ำนำญ 33,126,402.03 33,884,296.19 -757,894.16 -2.20

รวมเงนิชว่ยคำ่ครองชพี 33,126,402.03 33,884,296.19 -757,894.16 -2.20

บ ำเหน็จ

5101040106 เงนิบ ำเหน็จ 4,676,532.90 6,334,202.10 -1,657,669.20 -26.20

5101040120 บ ำเหน็จรำยเดอืนส ำหรับกำรเบกิเงนิบ ำเหน็จลกูจำ้ง 3,987,852.00 2,768,720.65 1,219,131.35 44.00

รวมบ ำเหน็จ 8,664,384.90 9,102,922.75 -438,537.85 -4.80

บ ำเหน็จตกทอด

5101040107 เงนิบ ำเหน็จตกทอด 4,060,085.19 10,919,211.75 -6,859,126.56 -62.80

รวมบ ำเหน็จตกทอด 4,060,085.19 10,919,211.75 -6,859,126.56 -62.80

บ ำเหน็จด ำรงชพี

5101040108 เงนิบ ำเหน็จด ำรงชพี 20,690,936.90 16,424,024.75 4,266,912.15 26.00

รวมบ ำเหน็จด ำรงชพี 20,690,936.90 16,424,024.75 4,266,912.15 26.00

คำ่รักษำพยำบำล

5101040204 คำ่รักษำพยำบำลผูป่้วยนอก-รพ.รัฐ-เบีย้หวดั/บ ำนำญ 45,158,040.15 47,705,555.20 -2,547,515.05 -5.30

5101040205 คำ่รักษำพยำบำลผูป่้วยใน-รพ.รัฐ-เบีย้หวดั/บ ำนำญ 11,824,749.55 10,036,172.07 1,788,577.48 17.80

5101040206 คำ่รักษำพยำบำลผูป่้วยนอก-รพ.เอกชน-เบีย้หวดั/บ ำนำญ 438,000.00 665,370.00 -227,370.00 -34.20

5101040207 คำ่รักษำพยำบำลผูป่้วยใน-รพ.เอกชน-เบีย้หวดั/บ ำนำญ 892,771.20 731,995.94 160,775.26 22.00
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งวดกำรรำยงำน

งวดทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

รวมคำ่รักษำพยำบำล 58,313,560.90 59,139,093.21 -825,532.31 -1.40

เงนิชว่ยกำรศกึษำบตุร

5101040202 เงนิชว่ยกำรศกึษำบตุร 231,166.25 294,612.50 -63,446.25 -21.50

รวมเงนิชว่ยกำรศกึษำบตุร 231,166.25 294,612.50 -63,446.25 -21.50

บ ำเหน็จบ ำนำญอืน่

5101040104 เงนิชว่ยเหลอืรำยเดอืนผูรั้บเบีย้หวดับ ำนำญ 737,256.00 737,256.00 0 0.00

5101040111 เงนิชว่ยพเิศษกรณีผูรั้บบ ำนำญตำย 765,165.90 1,478,908.80 -713,742.90 -48.30

รวมบ ำเหน็จบ ำนำญอืน่ 1,502,421.90 2,216,164.80 -713,742.90 -32.20

รวมคำ่บ ำเหน็จบ ำนำญ 383,312,977.98 365,968,472.75 17,344,505.23 4.70

คำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนเฉพำะงำน

5104040102 คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำน 14,399,319.46 415,965.92 13,983,353.54 3361.70

รวมคำ่ตอบแทนเฉพำะงำน 14,399,319.46 415,965.92 13,983,353.54 3361.70

คำ่ตอบแทนอืน่

5104040199 คำ่ตอบแทนอืน่ 596,625.00 3,053,371.00 -2,456,746.00 -80.50

รวมคำ่ตอบแทนอืน่ 596,625.00 3,053,371.00 -2,456,746.00 -80.50

รวมคำ่ตอบแทน 14,995,944.46 3,469,336.92 11,526,607.54 332.20

คำ่ใชส้อย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมในประเทศ

5102010199 คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรฝึกอบรม-ในประเทศ 24,119,610.41 37,454,655.46 -13,335,045.05 -35.60

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมในประเทศ 24,119,610.41 37,454,655.46 -13,335,045.05 -35.60

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมตำ่งประเทศ

5102020199 คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรฝึกอบรม-ตำ่งประเทศ 7,459,885.19 8,189,101.06 -729,215.87 -8.90

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมตำ่งประเทศ 7,459,885.19 8,189,101.06 -729,215.87 -8.90

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม 31,579,495.60 45,643,756.52 -14,064,260.92 -30.80

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงในประเทศ

5103010102 คำ่เบีย้เลีย้ง 2,051,510.00 1,972,335.00 79,175.00 4.00

5103010103 คำ่ทีพั่ก 6,982,327.65 16,237,348.90 -9,255,021.25 -57.00

5103010199 คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำร-ในประเทศ 7,026,695.92 20,420,474.72 -13,393,778.80 -65.60

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงในประเทศ 16,060,533.57 38,630,158.62 -22,569,625.05 -58.40

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง ตำ่งประเทศ

5103020102 คำ่เบีย้เลีย้ง 29,565,043.10 32,892,863.46 -3,327,820.36 -10.10

5103020103 คำ่ทีพั่ก 80,605,008.71 80,095,445.79 509,562.92 0.60

5103020199 คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำร - ตำ่งประเทศ 516,617,665.36 794,502,783.26 -277,885,117.90 -35.00

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง ตำ่งประเทศ 626,787,717.17 907,491,092.51 -280,703,375.34 -30.90

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง 642,848,250.74 946,121,251.13 -303,273,000.39 -32.10

คำ่ซอ่มแซมและบ ำรงุรักษำ

5104010107 คำ่ซอ่มแซมและบ ำรงุรักษำ 3,266,813.79 9,960,421.13 -6,693,607.34 -67.20

รวมคำ่ซอ่มแซมและบ ำรงุรักษำ 3,266,813.79 9,960,421.13 -6,693,607.34 -67.20

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร

5104010112 คำ่จำ้งเหมำบรกิำร-บคุคลภำยนอก 1,418,907,304.38 2,172,514,979.80 -753,607,675.42 -34.70

รวมคำ่จำ้งเหมำบรกิำร 1,418,907,304.38 2,172,514,979.80 -753,607,675.42 -34.70

คำ่ธรรมเนยีม

5104010114 คำ่ธรรมเนยีมทำงกฎหมำย 611,862.00 97,606.00 514,256.00 526.90

5104010115 คำ่ธรรมเนยีม 5,027,145.51 5,202,462.50 -175,316.99 -3.40

รวมคำ่ธรรมเนยีม 5,639,007.51 5,300,068.50 338,939.01 6.40

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชมุ

5104030207 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชมุ 57,603,070.75 57,549,642.80 53,427.95 0.10

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชมุ 57,603,070.75 57,549,642.80 53,427.95 0.10

คำ่เชำ่

5104030212 คำ่เชำ่เบ็ดเตล็ด-บคุคลภำยนอก 18,239,223.19 500 18,238,723.19 3647744.60

รวมคำ่เชำ่ 18,239,223.19 500 18,238,723.19 3647744.60

คำ่ใชจ้ำ่ยผลักสง่เป็นรำยไดแ้ผน่ดนิ

5104030218 คำ่ใชจ้ำ่ยผลักสง่เป็นรำยไดแ้ผน่ดนิ 18,586,385.77 18,801,672.66 -215,286.89 -1.10

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยผลักสง่เป็นรำยไดแ้ผน่ดนิ 18,586,385.77 18,801,672.66 -215,286.89 -1.10

คำ่ประชำสมัพันธ์

5104030219 คำ่ประชำสมัพันธ์ 12,732,779.80 6,462,734.81 6,270,044.99 97.00

รวมคำ่ประชำสมัพันธ์ 12,732,779.80 6,462,734.81 6,270,044.99 97.00

คำ่ใชจ้ำ่ยหน่วยงำนในตำ่งประเทศ

5107030102 คำ่ใชจ้ำ่ยหน่วยงำนในตำ่งประเทศ 6,478,123,896.59 5,642,902,708.45 835,221,188.14 14.80

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยหน่วยงำนในตำ่งประเทศ 6,478,123,896.59 5,642,902,708.45 835,221,188.14 14.80

คำ่ใชส้อยอืน่

5104030203 คำ่เบีย้ประกันภัย 39,169.49 43,219.44 -4,049.95 -9.40

5104030208 คำ่รับรองและพธิกีำร 20,952,176.36 30,173,463.69 -9,221,287.33 -30.60

5104030299 คำ่ใชส้อยอืน่ ๆ 35,961,852.23 39,060,383.93 -3,098,531.70 -7.90

รวมคำ่ใชส้อยอืน่ 56,953,198.08 69,277,067.06 -12,323,868.98 -17.80

รวมคำ่ใชส้อย 8,744,479,426.20 8,974,534,802.86 -230,055,376.66 -2.60

คำ่วสัดุ

คำ่วสัดุ
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งวดกำรรำยงำน

งวดทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

5104010104 คำ่วสัดุ 33,074,695.71 30,945,060.54 2,129,635.17 6.90

5104010110 คำ่เชือ้เพลงิ 1,609,332.84 1,518,073.22 91,259.62 6.00

5104030206 คำ่ครภัุณฑม์ลูคำ่ต ำ่กวำ่เกณฑ์ 13,525,488.79 11,736,713.34 1,788,775.45 15.20

รวมคำ่วสัดุ 48,209,517.34 44,199,847.10 4,009,670.24 9.10

รวมคำ่วสัดุ 48,209,517.34 44,199,847.10 4,009,670.24 9.10

คำ่สำธำรณูปโภค

คำ่ไฟฟ้ำ

5104020101 คำ่ไฟฟ้ำ 56,186,471.58 59,360,141.10 -3,173,669.52 -5.30

รวมคำ่ไฟฟ้ำ 56,186,471.58 59,360,141.10 -3,173,669.52 -5.30

คำ่ประปำ

5104020103 คำ่น ้ำประปำและน ้ำบำดำล 1,663,565.78 1,656,244.41 7,321.37 0.40

รวมคำ่ประปำ 1,663,565.78 1,656,244.41 7,321.37 0.40

คำ่โทรศัพท์

5104020105 คำ่โทรศัพท์ 7,895,268.65 4,054,227.03 3,841,041.62 94.70

รวมคำ่โทรศัพท์ 7,895,268.65 4,054,227.03 3,841,041.62 94.70

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม

5104020106 คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 7,643,207.63 5,428,922.08 2,214,285.55 40.80

5104020107 คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 19,233,954.20 14,673,317.83 4,560,636.37 31.10

รวมคำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 26,877,161.83 20,102,239.91 6,774,921.92 33.70

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 92,622,467.84 85,172,852.45 7,449,615.39 8.70

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย

อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง

5105010103 คำ่เสือ่มรำคำ - อำคำรส ำนักงำน 22,166,913.97 22,166,913.97 0 0.00

5105010107 คำ่เสือ่มรำคำ - สิง่ปลกูสรำ้ง 40,500.48 40,500.50 -0.02 0.00

5105010166 คำ่เสือ่มรำคำ-อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งหน่วยงำนในตปท. 10,229,003.67 0 10,229,003.67

รวมอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง 32,436,418.12 22,207,414.47 10,229,003.65 46.10

ครภัุณฑ์

5105010109 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑส์ ำนักงำน 28,398,409.58 23,772,922.58 4,625,487.00 19.50

5105010111 คำ่เสือ่มรำคำ -ครภัุณฑย์ำนพำหนะและอปุกรณ์กำรขนสง่ 3,022,628.36 2,921,083.06 101,545.30 3.50

5105010113 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ 2,757,927.31 1,905,891.47 852,035.84 44.70

5105010115 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ 5,642,451.61 4,701,440.24 941,011.37 20.00

5105010121 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑก์อ่สรำ้ง 169,698.51 161,079.58 8,618.93 5.40

5105010127 คำ่เสือ่มรำคำ - อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 28,595,014.96 22,805,058.95 5,789,956.01 25.40

5105010131 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑง์ำนบำ้นงำนครัว 632,671.38 782,860.14 -150,188.76 -19.20

5105010139 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑอ์ืน่ 210,954.23 321,557.13 -110,602.90 -34.40

5105010167 คำ่เสือ่มรำคำ - ครภัุณฑห์น่วยงำนในตำ่งประเทศ 65,330,135.53 0 65,330,135.53

รวมครภัุณฑ์ 134,759,891.47 57,371,893.15 77,387,998.32 134.90

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน

5105010148 คำ่ตัดจ ำหน่ำย - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 20,664,831.95 20,710,717.58 -45,885.63 -0.20

รวมสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 20,664,831.95 20,710,717.58 -45,885.63 -0.20

รวมคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 187,861,141.54 100,290,025.20 87,571,116.34 87.30

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรอดุหนุนและบรจิำค

คำ่ใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุนเพือ่กำรด ำเนนิงำน

คำ่ใชจ้ำ่ยอดุหนุน-หน่วยงำนภำครัฐ

5107010101 คำ่ใชจ้ำ่ยอดุหนุน -หน่วยงำนภำครัฐ 0 200,000.00 -200,000.00 -100.00

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยอดุหนุน-หน่วยงำนภำครัฐ 0 200,000.00 -200,000.00 -100.00

คำ่ใชจ้ำ่ยอดุหนุนด ำเนนิงำน-ใหรั้ฐบำลตปท.

5107010102 คำ่ใชจ้ำ่ยอดุหนุนเพือ่กำรด ำเนนิงำน-ใหรั้ฐบำลตปท. 39,502,960.00 1,500,000.00 38,002,960.00 2533.50

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยอดุหนุนด ำเนนิงำน-ใหรั้ฐบำลตปท. 39,502,960.00 1,500,000.00 38,002,960.00 2533.50

คชจ.อดุหนุนด ำเนนิงำน-องคก์รไมห่วงัผลก ำไร

5107010106 เงนิอดุหนุนเพือ่กำรด ำเนนิงำน-องคก์รไมห่วงัผลก ำไร 26,339,981.96 28,976,645.71 -2,636,663.75 -9.10

รวมคชจ.อดุหนุนด ำเนนิงำน-องคก์รไมห่วงัผลก ำไร 26,339,981.96 28,976,645.71 -2,636,663.75 -9.10

คชจ.อดุหนุนด ำเนนิงำน-องคก์รระหวำ่งประเทศ

5107010107 เงนิอดุหนุนเพือ่กำรด ำเนนิงำน - องคก์รระหวำ่งประเท 592,143,957.59 459,898,968.81 132,244,988.78 28.80

รวมคชจ.อดุหนุนด ำเนนิงำน-องคก์รระหวำ่งประเทศ 592,143,957.59 459,898,968.81 132,244,988.78 28.80

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุนเพือ่กำรด ำเนนิงำน 657,986,899.55 490,575,614.52 167,411,285.03 34.10

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรอดุหนุนและบรจิำค 657,986,899.55 490,575,614.52 167,411,285.03 34.10

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่

ก ำไร/ขำดทนุสทุธจิำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์

5203010148 คำ่จ ำหน่ำย-อำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง-หน่วยงำนในตปท. 1,250,384.65 0 1,250,384.65

5203010149 คำ่จ ำหน่ำย-ครภัุณฑ-์หน่วยงำนในตำ่งประเทศ 4,906,146.80 31,282,698.24 -26,376,551.44 -84.30

รวมก ำไร/ขำดทนุสทุธจิำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ 6,156,531.45 31,282,698.24 -25,126,166.79 -80.30

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ

5106010102 เงนิรำชกำรลับในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 8,000,000.00 8,000,000.00 0 0.00

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 8,000,000.00 8,000,000.00 0 0.00

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่

5107030101 พักเบกิเงนิอดุหนุน 473,925,100.00 461,600,000.00 12,325,100.00 2.70

5212010199 บัญชคีำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 152,633,615.89 30,375,266.86 122,258,349.03 402.50

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 626,558,715.89 491,975,266.86 134,583,449.03 27.40

รำยกำรหักกลบ

4308010101 TR-หน่วยงำนรับเงนินอกงบประมำณจำกกรมบัญชกีลำง -2,015,757,983.59 -2,408,268,980.60 392,510,997.01 16.30
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งวดกำรรำยงำน

งวดทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ

5210010105 TE-ปรับเงนิฝำกคลัง 1,889,502,407.16 2,533,459,087.62 -643,956,680.46 -25.40

รำยกำรหักกลบ -126,255,576.43 125,190,107.02 -251,445,683.45 -200.90

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 514,459,670.91 656,448,072.12 -141,988,401.21 -21.60

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 11,549,866,855.75 11,625,476,825.63 -75,609,969.88 -0.70

รำยไดส้งู/(ต ำ่)กวำ่คชจ. กอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิ -34,867,651.12 -12,173,013.52 -22,694,637.60 -186.40

รำยงำนรำยไดแ้ผน่ดนิ

รำยกำรรำยไดแ้ผน่ดนิทีจั่ดเก็บสทุธิ

รำยไดแ้ผน่ดนิทีจั่ดเก็บ

รำยไดแ้ผน่ดนิ - นอกจำกภำษี

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร

รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีม

4202010121 รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมกำรกงสลุ -287,761,586.65 -1,415,081,462.45 1,127,319,875.80 79.70

4202010125 รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมกำรกงสลุ-หน่วยงำนในตำ่งประเทศ -1,985,942,937.43 -1,961,326,739.71 -24,616,197.72 -1.30

4202010199 รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมกำรบรกิำรอืน่ -867,800.00 -1,019,428.96 151,628.96 14.90

รวมรำยไดค้ำ่ธรรมเนยีม -2,274,572,324.08 -3,377,427,631.12 1,102,855,307.04 32.70

รำยรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์

4205010110 รำยรับจำกกำรขำยครภัุณฑ์ -1,421,760.00 0 -1,421,760.00

รวมรำยรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ -1,421,760.00 0 -1,421,760.00

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร -2,275,994,084.08 -3,377,427,631.12 1,101,433,547.04 32.60

รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล

รำยไดด้อกเบีย้

4203010101 รำยไดด้อกเบีย้เงนิฝำกทีส่ถำบันกำรเงนิ -1,464,819.46 -1,631,707.51 166,888.05 10.20

รวมรำยไดด้อกเบีย้ -1,464,819.46 -1,631,707.51 166,888.05 10.20

รวมรำยไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล -1,464,819.46 -1,631,707.51 166,888.05 10.20

รำยไดอ้ืน่

รำยไดอ้ืน่

4201020105 รำยไดจ้ำกกำรรบิทรัพยแ์ละกำรชดเชยคำ่เสยีหำย -501,577.25 -6,251.00 -495,326.25 -7924.00

4201020106 รำยไดเ้งนิชดใชจ้ำกกำรผดิสญัญำกำรศกึษำและดงูำน -558,280.60 -4,414,324.43 3,856,043.83 87.40

4201020199 รำยไดจ้ำกคำ่ปรับอืน่ -289,017.24 -725,990.06 436,972.82 60.20

4206010102 รำยไดเ้งนิเหลอืจำ่ย -379,354,446.28 -248,721,360.28 -130,633,086.00 -52.50

4206010199 รำยไดท้ีไ่มใ่ชภ่ำษีอืน่ -491,624.54 -1,719,267.28 1,227,642.74 71.40

รวมรำยไดอ้ืน่ -381,194,945.91 -255,587,193.05 -125,607,752.86 -49.10

รวมรำยไดอ้ืน่ -381,194,945.91 -255,587,193.05 -125,607,752.86 -49.10

รวมรำยไดแ้ผน่ดนิ - นอกจำกภำษี -2,658,653,849.45 -3,634,646,531.68 975,992,682.23 26.90

รวมรำยไดแ้ผน่ดนิทีจั่ดเก็บ -2,658,653,849.45 -3,634,646,531.68 975,992,682.23 26.90

หัก รำยไดแ้ผน่ดนิถอนคนืจำกคลัง

4207010102 รำยไดท้ีไ่มใ่ชภ่ำษีจำ่ยคนื 0 22,496,628.48 -22,496,628.48 -100.00

หัก รำยไดแ้ผน่ดนิถอนคนืจำกคลัง 0 22,496,628.48 -22,496,628.48 -100.00

รำยไดแ้ผน่ดนิทีจั่ดเก็บสทุธิ -2,658,653,849.45 -3,612,149,903.20 953,496,053.75 26.40

รำยไดแ้ผน่ดนิน ำสง่คลัง

4308010111 TR-หน่วยงำนรับเงนิถอนคนืรำยไดจ้ำกรัฐบำล 0 -22,496,628.48 22,496,628.48 100.00

5210010103 TE-หน่วยงำนโอนเงนิรำยไดแ้ผน่ดนิใหก้รมบัญชกีลำง 2,658,653,849.45 3,634,646,531.68 -975,992,682.23 -26.90

รำยไดแ้ผน่ดนิน ำสง่คลัง 2,658,653,849.45 3,612,149,903.20 -953,496,053.75 -26.40

รำยกำรรำยไดแ้ผน่ดนิสทุธิ 0 0 0

รำยไดส้งู/(ต ำ่) กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสทุธิ 34,867,651.12 12,173,013.52 22,694,637.60 186.40
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3. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต 
4. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 
5. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
6. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 
7. สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงไคโร 
8. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
9. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก 
10. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
11. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 
12. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี 

   13. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
   14. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน 

15. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
16. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
17. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา 
18. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 
19. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
20. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
21. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
22. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 
23. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
24. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
25. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ 
26. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 
27. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น  
28. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
29. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
30. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 
31. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
32. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
33. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 



34. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
35. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
36. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
37. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา 
38. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาบูโต 
39. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 
40. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 
41. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต 
42. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 
43. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 
44. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
45. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
46. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา 
47. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
48. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ 
49. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 
50. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
51. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
52. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
53. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
54. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
55. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 
56. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา 
57. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
58. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 
59. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 
60. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา 
61. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 
62. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ 
63. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
64. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 
65. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 
66. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี 
67. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 
68. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา 



69. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี 
70. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
71. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
72. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ 
73. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
74. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 
75. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
76. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
77. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 
78. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 
79. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 
80. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
81. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ 
82. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
83. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา 
84. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 
85. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 
86. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต 
87. สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 
88. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
89. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
90. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน 
91. ถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซีอาน 
92. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
93. ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
94. คณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา 
95. คณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก 
96. คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
97. หน่วยเผยแพร่ ณ นครนิวยอร์ก 
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