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(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย

      สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 2,349,664,642.36    4,128,943,538.80   

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 159,362,381.77       117,008,093.93      

วัสดุคงเหลือ 9,405,247.31          9,460,591.06         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,518,432,271.44   4,255,412,223.79  

      สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 7 1,938,675,795.69    1,744,346,044.34   

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 8 41,487,721.68        52,627,339.26        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,980,163,517.37   1,796,973,383.60  

รวมสินทรัพย 4,498,595,788.81   6,052,385,607.39  

หนี้สิน

      หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 9 733,354,896.42       769,256,430.10      

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 10 1,551,903,604.08    3,130,195,997.97   

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 10,000,000.00        10,000,000.00        

เงินรับฝากระยะสั้น 11 288,691,151.83       274,535,518.48      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,583,949,652.33    4,183,987,946.55  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระทรวงการตางประเทศ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

รายได

รายไดจากงบประมาณ 13 9,111,043,435.02          9,637,838,474.15         

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 14 2,526,414,506.49          2,178,849,561.20         

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 191,897.64                   180,289.02                 

รายไดอื่น  - 274,481.67                 

รวมรายได 11,637,649,839.15       11,817,142,806.04     

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 15 904,817,801.71             901,649,206.39           

คาบําเหน็จบํานาญ 16 365,968,472.75             320,439,379.70           

คาตอบแทน 3,469,336.92                4,240,560.40               

คาใชสอย 17 8,974,534,802.86          9,240,946,526.20         

คาวัสดุ 44,199,847.10              47,067,423.86             

คาสาธารณูปโภค 18 85,172,852.45              106,406,679.09           

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 19 100,290,025.20             77,680,380.71             

คาใชจายจากเงินอุดหนุนและบริจาค 490,575,614.52             505,872,199.59           

คาใชจายอื่น 656,448,072.12             486,983,395.15           

รวมคาใชจาย 11,625,476,825.63       11,691,285,751.09     

รายไดสูงกวาคาใชจาย 12,173,013.52            125,857,054.95         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระทรวงการตางประเทศ

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559



(หน่วย : บาท)

รายไดสู้ง/(ต า่) องค์ประกอบอื น รวม

หมายเหตุ ทุน กว่าค่าใชจ้่าย ของสินทรัพย์สุทธ/ิ สินทรัพย์สุทธ/ิ

สะสม ส่วนทุน ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2557 - ตามที รายงานไว้เดมิ -1,215,254,011.70 -1,010,683,258.01 0.00 -2,225,937,269.71

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปกี่อน 0.00 514,005,287.15 0.00 514,005,287.15

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง -1,215,254,011.70 -496,677,970.86 0.00 -1,711,931,982.56

การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2557

รายได้สูง/(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด 0.00 -125,857,054.95 0.00 -125,857,054.95

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง 1,215,257,011.70 -622,535,025.81 0.00 -1,837,789,037.51

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558 - ตามที รายงานไว้เดมิ -1,215,254,011.70 -622,535,025.81 0.00 -1,837,789,037.51

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปกี่อน 0.00 -34,126,556.01 0.00 -34,126,556.01

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปปีจัจุบนั 0.00 14,882.76 0.00 14,882.76

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง -1,215,254,011.70 -656,646,699.06 0.00 -1,871,900,710.76

การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2559

รายได้สูง/(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด 0.00 -12,173,013.52 0.00 -12,173,013.52

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี้

4

กระทรวงการตา่งประเทศ

งบแสดงการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส่าหรับปีสิน้สุดวันที  30 กันยายน 2559 และ 2558
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กระทรวงการตางประเทศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมและ

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม 

4 สรุปนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 ลูกหนี้ระยะสั้น 

7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

9 เจาหนี้ระยะสั้น 

10 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 

11 เงินรับฝากระยะสั้น 

12 

13 

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

รายไดจากงบประมาณ 

14 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

15 คาใชจายบุคลากร 

16 คาบําเหน็จบํานาญ 

17 คาใชสอย 

18 คาสาธารณูปโภค 

19 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

 20 

 

ภาระผูกพัน 
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กระทรวงการตางประเทศ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

หมายเหตุ 1 ขอมูลท่ัวไป 

กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศ รักษาและ

สงเสริมผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี  ทั้ง

ทางดานเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง  ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง

สังคม  ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒนมายังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ไทย  

หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงประกอบดวยหนวยงานระดับกรม 12 แหง สํานักงาน

ปลั ดกระทรว ง  1  แห ง  สํ านั ก ง านรั ฐมนตรี  1  แห ง  และ มีหน ว ยง านในต า งประ เทศ  ได แก                            

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล  คณะผูแทนถาวร  สํานักงานและสํานักงานสวนแยก รวมท้ังสิ้น 97 แหง 

โดยสํานักบริหารการคลังภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่เปนหนวยเบิกจายแทนทุกหนวยงาน 

พรอมท้ังจัดทําและนําเสนองบการเงินในภาพรวมระดับกระทรวง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559   กระทรวงฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

จํานวน 8,015,143,300 บาท   โดยแยกเปนงบลงทุน จํานวน 228,406,500  บาท และงบประจําจํานวน 

7,786,736,800 บาท โอนใหหนวยงานอ่ืนเบิกแทน 150,918,433.08 บาท 

นอกจากนี้  กระทรวงฯ ยังมีเงินนอกงบประมาณท่ีเปนรายไดคาธรรมเนียมการกงสุลและรายได

คาธรรมเนียมการสอบแขงขันสวนท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตใหกระทรวงฯ เก็บไวใชจาย โดยไมตองนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดิน  ซ่ึงอยูในรูปของเงินฝากคลังยกมาตนปงบประมาณ พ.ศ.2559  เปนเงิน 3,127,195,997.97 

บาท 

ท้ังนี้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกระทรวงฯ มีไวเพ่ือใชจายสําหรับแผนงาน

สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต  และแผนงานสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ 

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง

ประกาศใช  ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ  และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ ฉบับท่ี 1  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.2/ว 237    ลงวันท่ี 

8 กันยายน 2557 
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สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานท่ีจัดทําและเสนองบการเงิน

ภาพรวมในระดับกระทรวง  ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายใตสังกัด ทั้งที่เปน

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลางและ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม 

ในระหวางปปจจุบันกระทรวงการคลังไดจัดทํามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17  เรื่องท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ เพ่ือใชแทนเนื้อหาเก่ียวกับสินทรัพยมีตัวตน ประเภทรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณในหลักการ

และนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2  เพ่ือใหมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเปนปจจุบันและสอดคลองกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินในงวดปจจุบัน 

  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีจะมีผลบังคับใชและใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 5    เรื่อง ตนทุนการกูยืม  

-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับท่ี 16  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับท่ี 17   เรื่อง  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

       4.1 แนวทางการบันทึกบัญชี    กระทรวงฯ ไดถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายเก่ียวกับ

บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ  แนวปฏิบัติทางบัญชีของสวนราชการท่ีมีหนวยงานในสังกัดในตางประเทศตาม

ระบบ GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/28305 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550) และการ

ปรับปรุงรายการบัญชีทรัพยสินของหนวยงานในตางประเทศ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/28684  ลง

วันท่ี 22 กันยายน 2554  เรื่อง การขอยกเวนการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับระบบสินทรัพย

ถาวรในระบบ GFMIS) ซ่ึงกําหนดโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 4.1.1 หนวยงานภายในประเทศ โดยสํานักบริหารการคลัง ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง 

ทําการบันทึกบัญชีดานทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายดวยระบบ GFMIS  โดยถือปฏิบัติตาม

หลักการและนโยบายเก่ียวกับบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐและผังบัญชีมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปงบประมาณ คือ วันท่ี 1 ตุลาคมของปปจจุบัน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป 

 สําหรับการเบิกเงินใหหนวยงานในตางประเทศ  กระทรวงฯ จะบันทึกเปนลักษณะ

จายขาดท้ังจํานวน ณ วันท่ีโอนเงินใหหนวยงานในตางประเทศ  โดยใชชื่อบัญชีเฉพาะหรือบัญชีพักเพื่อเปน

การรวมคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศไวเปนกลุมเดียวกัน ดังนี้ 

 -    การเบิกเงินท่ีมิใชงบลงทุนและงบลงทุนท่ีเปนสิ่งปลูกสราง  เพ่ือโอนไปใหหนวยงานใน 

สังกัดในตางประเทศ    กระทรวงฯ จะใชชื่อบัญชีเฉพาะสําหรับการตั้งเบิก คือ บัญชีคาใชจายหนวยงานใน

ตางประเทศ ซ่ึงบัญชีนี้จะปดเปนคาใชจายของแตละปไป 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

   -  การเบิกจายงบลงทุนหรือเงินงบอื่นที่ไดรับจัดสรรในลักษณะเดียวกับงบลงทุน

เพ่ือโอนไปใหหนวยงานในสังกัดในตางประเทศ    กระทรวงฯ จะบันทึกไวในบัญชีพักสินทรัพยตามรหัส

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในมูลคาตามจํานวนเงินที่ไดโอนใหหนวยงานในตางประเทศ   ซึ่งเมื่อหนวยงาน

ในตางประเทศไดรับเงินจากกระทรวงฯ แลว จะจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามคาใชจายจริง  พรอมท้ัง

บันทึกรับรูสินทรัพย และบันทึกควบคุมในระบบทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองครบถวน  เพ่ือกระทรวงฯ  จะ

ปรับปรุงลางบัญชีพักสินทรัพยเปนอาคารและสิ่งปลูกสรางหนวยงานในตางประเทศ หรือครุภัณฑหนวยงานใน

ตางประเทศ ดวยยอดรวมตามมูลคาราคาทุนใหถูกตองตรงกันกับระบบทะเบียนทรัพยสินตอไป 

   -  เงินรายไดแผนดินของหนวยงานในตางประเทศ  นําฝากไวท่ีธนาคารในบัญชีเงิน

ฝากของหนวยงานในตางประเทศ และทําบัญชีแยกไวเปนเงินรายไดแผนดิน ท้ังนี้  เพ่ือรอหักกับเงิน

งบประมาณรายจายท่ีจะไดรับในงวดตอไป เม่ือไดเงินแลวจึงโอนลางบัญชีเงินรายไดแผนดิน เขาบัญชีเงิน

งบประมาณรายจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการนําเงินรายไดแผนดินสงคลังของสวนราชการใน

ตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2514 

 4.1.2  หนวยงานในตางประเทศ  กระทรวงฯ อยูระหวางการปรับปรุงระบบการบันทึก

บัญชีของหนวยงานในตางประเทศเปนระบบบัญชีเกณฑคงคางอิเล็กทรอนิคส ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี 

กค 0410.3/23406 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติดานการเงินและบัญชีสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐในตางประเทศ  โดยทุกหนวยงานในตางประเทศจะจัดสงรายละเอียดการใชจายเงินในรูปแบบของ

งบเดือนใหกระทรวงฯ เพ่ือทราบและตรวจสอบทุกเดือน 

      4.2  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

-  เงินทดรองราชการ เปนเงินท่ีหนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจายเปนคาใชจาย 

ปลีกยอยในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  และตองคืนใหรัฐบาลเม่ือหมดความจําเปน

ในการใชเงิน แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ซ่ึงมียอดตรงกันกับรายการเงินทดรองราชการ

รับจากคลังระยะสั้นและระยะยาว 

-  รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก  เงินฝากคลังและเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ 

กระแสรายวัน 

4.3 ลูกหนี้ 

 ลูกหนี้ หมายถึง จํานวนเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณท่ีหนวยงานจายใหกับ

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานและ/หรือเจาหนาท่ีของรัฐ   เพ่ือนําไปทดรองใชจายในการดําเนินงานของ

หนวยงาน  ซ่ึงอยูในระหวางรอรับชําระคืนหรือรอการสงชดใชใบสําคัญ 

4.4 วัสดุคงคลัง 

 วัสดุคงคลัง หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานตามปกติ  

โดยท่ัวไปมีมูลคาไมสูง และไมมีลักษณะคงทนถาวร   โดยบันทึกรับรูเปนสินทรัพยตามราคาทุน เม่ือซ้ือวัสดุ

และปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปงบประมาณ 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

4.5 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

-  ท่ีดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 

-  อาคารและสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารเพ่ือประโยชนอ่ืน สิ่งปลูก 

สราง   อาคารและสิ่งปลูกสรางในตางประเทศ แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคา

สะสม 

-  อุปกรณ 

  : ครุภัณฑประเภทตางๆ ท่ีจัดซ้ือและใชงานภายในประเทศท่ีมีลักษณะคงทนถาวร จะ

แสดงรายการเปนครุภัณฑ (ระบุประเภท) ตามมูลคาสุทธิท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

  : ครุภัณฑในตางประเทศท่ีจัดซ้ือและใชงานในตางประเทศท่ีมีมูลคาตอหนวยตั้งแต 

30,000 บาท ขึ้นไป จะแสดงรายการเปนยอดรวมครุภัณฑ – หนวยงานในตางประเทศ ตามมูลคาสุทธิท่ีเกิด

จากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมตามระบบทะเบียนทรัพยสินของกระทรวงฯ 

 -   งานระหวางกอสราง เปนสินทรัพยถาวรท่ียังอยูระหวางการกอสราง แสดงมูลคาตามราคา

ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง โดยไมมีการคํานวณคาเสื่อมราคา  ซ่ึงจะรับรูและบันทึกเปนสินทรัพยเม่ืองานกอสรางแลว

เสร็จ 

 -  คาเสื่อมราคา บันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณ 

โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

อาคารสํานักงาน 15-40 ป 

สิ่งปลูกสราง 15-25 ป 

ครุภัณฑสํานักงาน 3-12 ป 

ครุภัณฑยานพาหนะ 5-30 ป 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5-10 ป 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5-10 ป 

ครุภัณฑกอสราง 2-8 ป 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3-5 ป 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 2-5 ป 

ครุภัณฑดนตรี 2-5 ป 

4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน  

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก  โปรแกรมคอมพิวเตอร  แสดงมูลคาสุทธิท่ีเกิดจากราคาทุนหัก

คาตัดจําหนายสะสม   ซ่ึงคาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยวิธี

เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

4.7 รายไดจากงบประมาณ 

รายไดจากงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้ 

1) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีของหนวยงาน 

2) เม่ืออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน 

3) เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมขอรับตัวเงิน 

หนวยงานแสดงรายไดจากงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตาม

จํานวนเงินงบประมาณท่ีขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินสงคืน  โดยงบประมาณเบิกแทนกันจะแสดง

เปนรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน 

4.8 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ  เปนรายไดท่ีหนวยงานไดรับจากการใหบริการแก

บุคคลภายนอก   ซ่ึงไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดนั้นไวเพ่ือใชจายในการดําเนินงาน  โดยจะรับรูเปนรายไดเม่ือเกิด

รายได 

หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

          (หนวย : บาท) 

   2559          2558 

เงินสดในมือ    

     - เงินสดท่ีเปนเงินงบประมาณ        506,229.53 471,015.14 

     - เงินสดท่ีเปนเงินรับฝาก        106,336.22 64,941.09 

เงินทดรองราชการ    40,000,000.00  40,000,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน                   517,690,393.25 730,384,588.41 

เงินฝากประจําท่ีมีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน   242,498,461.19 230,826,996.19 

เงินฝากคลัง 1,548,863,222.17 3,127,195,997.97 

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             2,349,664,642.36   4,128,943,538.80 

  เงินสดในมือ เปนเงินสดท่ีหนวยงานถือไวเพ่ือใชจายสําหรับการดําเนินงานปกติ และ

รวมถึงสวนท่ีหนวยงานไดรับไวเพ่ือรอนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

  เงินทดรองราชการ เปนเงินทดรองราชการรับจากคลัง จํานวน  40  ลานบาท ประกอบดวย  

  -  เงินทดรองราชการเพ่ือการดําเนินงานปกติ จํานวน 20 ลานบาทประกอบดวย เงินสด 

108,417.39 บาท เงินฝากธนาคาร 10,794,170.61 บาท ลูกหนี้เงินทดรองราชการ 8,323,210.00 บาท และ

ใบสําคัญ 774,202.00 บาท 

  -  เงินทดรองราชการสําหรับงบกลางรับเสด็จจํานวน 10 ลานบาท ประกอบดวย          

เงินฝากธนาคาร 8,768,620.00 บาท และใบสําคัญท่ีเบิกจากเงินทดรองราชการแลวรอเบิกชดเชย 1,231,380.00 

บาท 
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ตอ) 

  -  เ งินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ จํานวน 10 ลานบาท 

ประกอบดวย  เงินฝากธนาคาร 10,000,000 บาท   

       เงินฝากคลัง เปนเงินที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตาม

กฎหมาย โดยไมมีดอกเบี้ย  ซึ่งสามารถเบิกถอนไดเมื่อตองการใชจายตามรายการที่กําหนดไวในระเบียบท่ี

ระบุขอจํากัดในการใชจาย   สําหรับเงินฝากคลังจํานวน 1,548,863,222.17 บาท เปนเงินนอกงบประมาณท่ีมี

ขอจํากัดในการใชจายเพ่ือจายตอไปใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในกฎหมาย อันเปนท่ีมา

ของเงินฝากคลังนั้น  โดยท่ีหนวยงานไมสามารถนําไปใชจายเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานตามปกติได แตมี

หนาท่ีถือไวเพ่ือจายตามวัตถุประสงคของเงินฝากคลัง ดังนี้ 

      (หนวย : บาท) 

        2559         2558 

เงินฝากคลังเพ่ือคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล          344,097,936.51   302,317,624.57 

เ งินฝากคลังเพ่ือคาใชจายในการจัดซ้ือท่ีดินและอาคาร
สิ่งกอสราง 

  400,420,021.33   505,063,912.29 
 

เงินฝากคลังเพ่ือคาใชจายในการจัดทํา E-passport   803,182,526.25 2,318,750,511.11 

เงินฝากคลังเพ่ือคาใชจายการสอบแขงขัน      1,162,738.08  1,063,950.00 

รวม เงินฝากคลัง 1,548,863,222.17  3,127,195,997.97 

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะส้ัน 

     (หนวย : บาท) 

        2559   2558 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ     59,807,177.60 73,341,415.43 

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ       1,013,250.00     788,000.00 

รายไดคางรับ     98,541,954.17 42,878,678.50 

รวม ลูกหนี้ระยะส้ัน    159,362,381.77   117,008,093.93 

  ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

       (หนวย : บาท) 

ลูกหน้ี 

เงินยืม 

ยังไมถึงกําหนดชําระ

และการสงใชใบสาํคัญ 

 ถึงกําหนดชําระและ 

การสงใชใบสาํคัญ 

 เกินกําหนดชําระและ

การสงใชใบสาํคัญ 

        รวม 

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

2558 19,219,006.24  41,019,312.84  13,103,096.35  73,341,415.43 
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หมายเหตุ 7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 

       (หนวย : บาท) 

 ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2558 

เพ่ิม 

ระหวางป 

ลด 

ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2559 

   ราคาทุน 

อาคารสํานักงาน 

อาคารเพ่ือประโยชนอ่ืน 

สิ่งปลูกสราง 

อาคารและสิ่งปลูกสราง-ตางประเทศ 

 

1,262,000,000.00 

  119,210,000.00 

     1,449,980.00 

  333,887,689.66 

 

- 

- 

- 

166,103,490.98 

 

- 
- 
- 
- 

 

1,262,000,000.00 

  119,210,000.00 

     1,449,980.00 

  499,991,180.64 

    รวมอาคารและสิ่งปลูกสราง 1,716,547,669.66 166,103,490.98 - 1,882,651,160.64 

ครุภัณฑสํานักงาน 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

ครุภัณฑเกษตร 

ครุภัณฑกอสราง 

ครุภัณฑสํารวจ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑการศึกษา 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

ครุภัณฑดนตรี 

ครุภัณฑอ่ืน 

ครุภัณฑ-ตางประเทศ 

  198,988,094.00 

  124,668,113.18 

    22,727,541.84 

    31,320,334.99 

          40,110.53 

        799,290.00 

    1,239,488.00 

  286,095,564.55 

         24,931.00 

   19,969,570.24 

         67,224.65 

     3,130,312.67 

1,010,397,587.85 

22,620,911.82 

  4,035,000.00 

  4,642,597.00 

18,603,392.50 

- 

       7,329.50 

- 

36,197,683.50 

- 

    194,755.00 

- 

- 

26,034,020.85 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  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 

รวมอุปกรณ 1,699,478,163.50 112,335,691.17 - 1,811,813,854.67 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 3,416,025,833.16 278,439,182.15 - 3,694,465,015.31 

  คาเส่ือมราคาสะสม 

อาคารสํานักงาน 

อาคารเพ่ือประโยชนอ่ืน 

สิ่งปลูกสราง 

อาคารและสิ่งปลูกสราง-ตางประเทศ 

 

476,987,589.21 

119,209,999.00 

      855,736.49 

  40,085,429.24 

 

 22,166,913.97 

- 

       40,500.50 

 42,937,602.77 

 

- 

- 

- 

- 

 

  499,154,503.18 

  119,209,999.00 

        896,236.99 

    83,023,032.01 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม-อาคารและ 

สิ่งปลูกสราง 

637,138,753.94 65,145,017.24 

 

-   702,283,771.18 
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ครุภัณฑสํานักงาน 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

ครุภัณฑเกษตร 

ครุภัณฑกอสราง 

ครุภัณฑสํารวจ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑการศึกษา 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

ครุภัณฑดนตรี 

ครุภัณฑอ่ืน 

ครุภัณฑ-ตางประเทศ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2558 

122,151,552.18 

 116,599,706.17 

   16,375,062.90 

   24,797,680.27 

        40,107.53 

      402,929.75 

    1,239,486.00 

243,654,480.84 

       24,930.00 

  18,678,970.85 

        67,215.65 

    2,712,062.54 

 487,796,850.20 

 

เพ่ิม 

ระหวางป 

 23,722,922.58 

  2,921,083.06 

  1,905,891.47 

  4,704,440.24 

- 

    161,079.58 

- 

22,805,058.95 

- 

    782,860.14 

- 

    321,557.13 

- 

 

ลด 

ระหวางป 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38,407,479.59 

  (หนวย : บาท) 

ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2559 

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 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ 1,034,541,034.88   57,371,893.15 38,407,479.59 1,053,505,448.44 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,671,679,788.82 122,516,910.39 38,407,479.59 1,755,789,219.62 

งานระหวางกอสราง - - - - 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 1,744,346,044.34   1,938,675,795.69 

 

 อาคารและสิ่งปลูกสรางในตางประเทศ จํานวน 499,991,180.64 บาท ไมไดรวมท่ีดินพรอม

อาคารของหนวยงานในตางประเทศท่ีไมสามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได  ซ่ึงอยูระหวาง

การตรวจสอบขอเท็จจรงิ  เพ่ือแจงรายละเอียดใหกรมธนารักษทราบและบันทึกเปนท่ีดินราชพัสดุตอไป 

 

 



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

1 นิวซีแลนด 110 โมลสเวอรส เวลลิงตัน - 2,084 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

หรือเทากับ - - 77.5 *ขอมูล ทร.08 ป 2551

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

2 เช็ก 3/481 Romaina Rollanda Prague สาธารณรัฐเช็ก 2,190 ตร.เมตร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

เช็ก 7/663 Pad Hraobami Prague สาธารณรัฐเช็ก 2,781 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

(บริเวณบาน 

  

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

3 เดนมารก 18 Norgesmindevej Copenhagen - 2,056.50 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

เดนมารก 64 Ryvangs Alle Copenhagen - 2,782.10 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

14

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเวลลิงตัน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

เวลลิงตัน (หลังเกา)

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

เวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงปราก

ทีทําการ สอท. ณ กรุงปราก

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงปราก

บริเวณสวน 

2,042 ตร.ม.)

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงโคเปนเฮเกน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

โคเปนเฮเกน

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

โคเปนเฮเกน

นิวซีแลนด บริสโตเพลส เวลลิงตัน



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

4 นอรเวย 4 Eilert Sundts gate Oslo - 887 ตร.เมตร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ สอท. อยูที่เดียวกับทําเนียบ ออท.)

5 ที่ทําการ สอท. ณ กรุงเฮก เนเธอรแลนด 123 Laan Copes van Hague - 448 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

Cattenburch

อาคารสํานักงานฝายกงสุล เนเธอรแลนด 1 เบาเทนรุสาวก Hague - 960 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงเฮก เนเธอรแลนด 21 Konijnenlaan Hague - 4,626 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

La Cambre ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

Waterloo

เบลเยี่ยม 460 Avenue de Brussels - 4,050 ตร.เมตร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

15

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

บรัสเซลส

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงออสโล

ที่ทําการ สอท. และ 

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

โ

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเฮก

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงบรัสเซลส

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

บรัสเซลส (อาคารหลังเดิม)

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

บรัสเซลส



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

7 โปรตุเกส อัลโคลีนา กรุงลิสบอน 1,461.50 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(หอทะเบียนอสังหาริมทรัพยแหงกรุงลิสบอน เขตเบเลม)

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

*ขอมูล ทร.08 ป 2551

1,116.70** ตร.เมตร - - - **ขอมูล ทร.08 ป 2556

(หอทะเบียนอสังหาริมทรัพยแหงกรุงลิสบอน เขตเบเลม)

8 ฝรั่งเศส 8 RUE GREUZE ปารีส 16 กรุงปารีส 647.40* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

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

**ขอมูล ทร.08 ป 2556

ฝรั่งเศส 18 ปารีส 16 กรุงปารีส 931.37 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

บานพัก อท. ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส 23 แตร โคตาจจ ซูแรนส - - - - ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

เยอรมนี 1 Podbielskiallee Berlin - 1,958 ตร.เมตร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551
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สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงลิสบอน

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงปารีส

ที่ทําการ สอท. ณ กรุงปารีส

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเบอรลิน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

เบอรลิน

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

เบอรลิน

RUE ALBERIC 

MAGNARD

03 อาร 72 

ซองติอาร

แขวง ฟรานซีส

โก ซาเวียร

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

ลิสบอน

23527 

Book 

B76

เซา ฟรานซิสโก ซาเวีย

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงปารีส

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

ลิสบอน

26455 

Book G 

77



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

10 สวิตเซอรแลนด 56 Kirchstrasse Liebefeld- - 1,839 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงเบิรน สวิตเซอรแลนด - Koniz-Bern - 1,597 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

(ที่ดินที่ตั้ง สอท. 1,459 ตรม. และ ขอมูล ทร.08 ป 2551

ใชเปนลานจอดรถ 138 ตรม.) ขอมูล ทร.08 ป 2556

11 สวิตเซอรแลนด 5 Rue gustave- Geneva - 1,136 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

สวิตเซอรแลนด 7 Champ du Ble Geneva - 3,390 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

12 สวีเดน 3 Floragatan สตอกโฮลม - 1,548 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

 - อาคารหลังใหญ ใชเปนที่ทําการ สอท. ขอมูล ทร.08 ป 2556

 - อาคารหลังเล็กใชเปนหองเก็บของ

สวีเดน 10 Varingavagen สตอกโฮลม - 5,012 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

หรือเทากับ 3 - 53 ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

17

Schweizerhausweg 

7, 5 Spiegel bei 

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงสตอกโฮลม

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

สตอกโฮลม

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

สตอกโฮลม

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเบิรน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุงเบิรน

ที่ทําการ คผถ. ณ นครเจนี

วา

ทําเนียบ ออท. คผถ. ณ 

นครเจนีวา

คณะผูแทนถาวรฯ ณ 

นครเจนีวา



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

13 สเปน 29 Czlle Joaquin Madrid - 2,347 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

Alcobendas- ขอมูล ทร.08 ป 2551

Madrid ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

15 อังกฤษ 29-30 Queen's Gate London - 5,088 ตร.ฟุต - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

อังกฤษ 9 Tregunter Road London - 7,228.24 ตร.ฟุต - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

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

(ลักษณะเปนอาคารเดี่ยว 2 หลัง)  (รวมบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 10,050 ตร.ฟุต)

18

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

มาดริด

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

ลอนดอน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

เวียนนา

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

เวียนนา

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงลอนดอน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

ลอนดอน

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงมาดริด

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

มาดริด

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเวียนนา



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

16 อิตาลี โนเมนตานา กรุงโรม - 472* ตร.วา - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

(Via Nomentana)

472 ** ตร.วา **ขอมูล ทร.08 ป 2551

หรือเทากับ 1 - 72

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

หรือเทากับ 1 - 72

(ที่ทําการ สอท. ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับทําเนียบ ออท.)

17 ฮังการี 1025 Verecke ut 79 บูดาเปสต - 1,247* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

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

ฮังการี 1026 Endrodi Sandor บูดาเปสต - 1,258 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

18 สหรัฐอเมริกา 1024 Wisconsin Ave,NW., Washington - 18517.30* ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

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

หรือเทากับ 18,517 ตร.ฟุต - - -

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

หรือเทากับ 15,517 ตร.ฟุต - - -

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

หรือเทากับ 17,460 ตร.ฟุต - - -

19

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงโรม

ที่ทําการ สอท. และ 

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงโรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงวอชิงตัน

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

วอชิงตัน

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

วอชิงตัน

130-

132

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงบูดาเปสต

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

บูดาเปสต

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

บูดาเปสต

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

วอชิงตัน (หลังเดิม)



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

19 สหรัฐอเมริกา 351 52 นิวยอรก นิวยอรก 2,650 ตร.ฟุต - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ คผถ. อยูที่เดียวกันกับที่ทําการ สกญ.)

สหรัฐอเมริกา 20 82 นิวยอรก นิวยอรก 2,755 ตร.ฟุต กับ 10 ตร.นิ้ว - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

*ขอมูล ทร.08 ป 2551

2755** ตร.ฟุต - - - **ขอมูล ทร.08 ป 2556

20 สหรัฐอเมริกา 351 52 นิวยอรก นิวยอรก 2,650 ตร.ฟุต - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ สกญ. อยูที่เดียวกันกับที่ทําการ คผถ.)

สหรัฐอเมริกา 35-03 นิวยอรก 8,000 ตร.ฟุต - - - ขอมูล ทร.08 ป 2556

21 สหรัฐอเมริกา 700 North Rush St., Chices Illinois 10,900 ตร.ฟุต - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

สหรัฐอเมริกา 139 Laurel Avenue Chices Illinois 13,453.80 ตร.ฟุต - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

20

ทําเนียบ ออท. คผถ. ณ 

นครนิวยอรก

สถานกงสุลใหญ ณ นคร

นิวยอรก

ที่ทําการ สกญ. ณ นคร

นิวยอรก

บานพัก กสญ. ณ นคร

นิวยอรก

คณะผูแทนภาวร ณ 

นครนิวยอรก

ที่ทําการ คผถ. ณ นคร

นิวยอรก

166th Street, 

Flushing

Queens, 

New York City

สถานกงสุลใหญ ณ นคร

ชิคาโก

ที่ทําการ สกญ. ณ นครชิ

คาโก

บานพัก กสญ. ณ นครชิคา

โก



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

22 สหรัฐอเมริกา 611 N.Larchmont Blvd., Los Angeles California 21,000 ตร.ฟุต - - -  - ขอมูล ทร.08 ป 2551

(รายงาน ลว.13 ส.ค.51)

 - ขอมูล ทร.08 ป 2552

(รายงาน ลว.1 ธ.ค.52)

สหรัฐอเมริกา 621 Lorraine Blvd., Los Angeles California 17,608.80* ตร.ฟุต - - - * - ขอมูล ทร.08 ป 2551

(รายงาน ลว.13 ส.ค.51)

17,609.80** ตร.ฟุต - - - ** - ขอมูล ทร.08 ป 2552

(รายงาน ลว.1 ธ.ค.52)

23 แคนาดา 180 Island Park Drive ออตตาวา 11,598.44* ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

*ขอมูล ทร.08 ป 2551

11,250** ตร.ฟุต - - - **ขอมูล ทร.08 ป 2556

แคนาดา 489 Acacia Avenue ออตตาวา 36,800 ตร.ฟุต - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

24 สาธารณรัฐชิลี 1437 ซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี 5,070 ตร.เมตร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

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

หรือเทากับ 3 - 69

(ที่ทําการ สอท. ณ กรุงซันติอาโก มีสถานะการเชา)

21

บานพัก กสญ. ณ นคร

ลอสแอนเจลิส

มณฑลออนตารี

โอ

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

ออตตาวา

มณฑลออนตารี

โอ

สถานกงสุลใหญ ณ นคร

ลอสแอนเจลิส

ที่ทําการ สกญ. ณ นคร

ลอสแอนเจลิส

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงซันติอาโก

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

ซันติอาโก

Caminu Otonal, 

Las Condes

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงออตตาวา

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

ออตตาวา



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

25 เม็กซิโก De Las Palmas เม็กซิโก 2,319 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

หรือเทากับ 1 1 79.75 ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ สอท. ณ กรุงเม็กซิโก มีสถานะการเชา)

26 อารเจนตินา 1240 อาริเบโยส เบลกราโน กรุงบูเอโนส 1,595.39 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ไอเรส (โฉนดเลขที่ 64 ประกอบดวย ที่ดิน 2 แปลง 

คือ ผืนที่ดินเลขที่ 24บี และผืนที่ดินเลขที่ 8)

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

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

(ประกอบดวย 1,595.39 + 768.10 ผืนเลขที่ 8)

(ที่ทําการ สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส มีสถานะการเชา)

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

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงราบัต โมร็อกโก 113 Des Zaers Rabat - 2,322 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

หรือเทากับ 1 1 80.5 ขอมูล ทร.08 ป 2551

28 ทําเนียบ ออท. ณ กรุงไคโร อียิปต 9 Sharia Bahgat Aly Zamalek กรุงไคโร 1,275.65 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ สอท. ณ กรุงไคโร มีสถานะการเชา)

29 เคนยา Rose Avenue ไนโรบี - 1.083 เอเคอร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

หรือเทากับ 2 2 83 ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

22

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงบัวโนสไอเรส

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

บัวโนสไอเรส

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงราบัต

ที่ทําการ สอท. ณ กรุงราบัต

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงไคโร

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงไนโรบี

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

ไนโรบี

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเม็กซิโก

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

เม็กซิโก



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

30 ทําเนียบ ออท. ณ กรุง แอฟริกาใต 300 Olivier Brooklyn Pretoria Gauteng - - 5 2 17.25 ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

พริทอเรีย ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

31 อินโดนีเซีย 74 JI. Lman Bonjol Menteng Area จาการตา 1,550 ตร.ม. - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

อินโดนีเซีย 10(24) 1,130 ตร.ม. - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

อินโดนีเซีย Kav. 5,000 ตร.ม. - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

E 3.3 ขอมูล ทร.08 ป 2556

No. 3 

(Lot 8.8)

32 91 Pyay Road ยางกุง - 6.10* ไร - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

*ขอมูล ทร.08 ป 2556

6.13** ไร - - - **ขอมูล ทร.08 ป 2551

33 มาเลเซีย 1 ปนัง 69,832 ตร.ฟุต 3 3 71 ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ สกญ. อยูพื้นที่เดียวกันกับบานพัก กสญ.)
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สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงพริทอเรีย

Jakarta 12950

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงจาการตา

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

จาการตา ตอมาใชเปนที่

ทําการ สอท. ณ กรุง

จาการตา

บานพักประจําตําแหนง

อัครราชทูต

JI. Widya Chandra 

Complek

Kebayoran 

Baru

จาการตาเซราตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงยางกุง

ทําเนียบ ออท. ณ 

กรุงยางกุง

สถานเอกอัครราชทูตและ

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

จาการตา

JI. DR Ide Anak 

Agung Gde Agung

Kawasan 

Mege 

Kuningan

สถานกงสุลใหญ ณ 

เมืองปนัง

ที่ทําการ สกญ. และ

บานพัก กสญ. ณ เมืองปนัง

นอรธอีส 

(ปจจุบันเปนรัฐ

ปนัง)

อาเยรรายา (ปจจุบัน

ชื่อตนกูอับดุลราห

มาน)



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

34 ฟลิปปนส 107 Rasa Street Legaspi Metro Manila 888* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

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

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

ฟลิปปนส 14 Jacaranda St., 4,528.06* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

Forbres Park, *ขอมูล ทร.08 ป 2551

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

(3,149 + 1,551) **ขอมูล ทร.08 ป 2556

35 บรูไน 2 Simpang 682, Jalan Brunei - 1.298 เอเคอร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

Tutong, Kampong Darussalam (หรือ 3 ไร)

Bunut

(ที่ทําการ สอท. ณ บันดารเสรีเบกาวัน มีสถานะการเชา)

36 สิงคโปร 370 Orchard Road Singapore - 17,488.90 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

(ที่ทําการ สอท. ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับทําเนียบ ออท.)

37 ญี่ปุน 3-14-6 Kamiosaki Shinagawa-Ku Tokyo 2,509.47 ทสุโมะ - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

หรือเทากับ 5 - 97 ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

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

ขอมูล ทร.08 ป 2556

(ที่ทําการ สกญ. ณ นครโอซากา มีสถานะการเชา)
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สถานเอกอัครราชทูต ณ

 สิงคโปร

ที่ทําการ สอท. และ 

ทําเนียบ ออท. ณ สิงคโปร

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 บันดาร เสรีเบกาวัน

ทําเนียบ ออท. ณ บันดาร

เสรีเบกาวัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงโตเกียว

ทําเนียบ ออท. ณ 

กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงมะนิลา

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

มะนิลา

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

มะนิลา

เทศบาล 

Makati

Province of 

Rizal

สถานกงสุลใหญ ณ นคร

โอซากา

บานพัก กสญ. ณ นครโอ

ซากา



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

39 653-7 ฮันนํา ดอง ยองซาน กุ กรุงโซล 650.10 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

อีแตวอน-ดอง ยองซานกุ กรุงโซล 1,054.61 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง  ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

40 เนปาล 167/4 Ward No.3 Kathmandu Nepal 10,952* ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

Maharajgunj Road หรือเทากับ - 2 35 *ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

เนปาล - Dev Niwas, Kathmandu Nepal 13,552.10 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

Maharajgunj Road ขอมูล ทร.08 ป 2551

ขอมูล ทร.08 ป 2556

41 ศรีลังกา 43 Dr. C.W.W. โคลัมโบ - 25.46 เพิรช - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

Kannangara Mawatha หรือเทากับ - 1 59.12

อเล็กซานดรา เพลซ (ชื่อเดิม)

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

ศรีลังกา 10 โคลัมโบ - 68.27 เพิรช - - - ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

หรือเทากับ - 4 26.68 ขอมูล ทร.08 ป 2551
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Sir Ernest De Silva 

Mawatha

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงกาฐมาณฑุ

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

กาฐมาณฑุ

105-6

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงโซล

ที่ทําการ สอท. ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลีใต

สาธารณรัฐ

เกาหลีใต

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

กาฐมาณฑุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงโคลัมโบ

ที่ทําการ สอท. ณ กรุง

โคลัมโบ (อาคารหลังเดิม)

ทําเนียบ ออท. ณ กรุง

โคลัมโบ

ทําเนียบ ออท. ณ กรุงโซล



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

42 มาเลเซีย 4426 เปงการันซีปา โกตาบารู กลันตัน 2 เอเคอร 670 Squase depas หรือ 6 ไร 3 งาน *ฉบับทะเบียนกลาง 2551

เลขที่ 8856 หรือ 10,804.40 ตร.ม.*

1

2 เอเคอร 670 เคปาส หรือ 6 ไร 3 งาน** **ขอมูล ทร.08 ป 2556

เลขที่ 8867 เปงการันซีปา โกตาบารู กลันตัน 165.8 Squase depas หรือ 1 งาน 68 ตร.วา ฉบับทะเบียนกลาง 2551

2 หรือ 670.6 ตร.ม. ขอมูล ทร.08 ป 2556

เลขที่ 8868 เปงการันซีปา โกตาบารู กลันตัน 431.5 Squase depas หรือ 1,745.9 ตร.ม. *ฉบับทะเบียนกลาง 2551

3 หรือ 1 ไร 36 ตร.วา*

431.5 Squase depas หรือ 1 ไร 36 ตร.วา** **ขอมูล ทร.08 ป 2556

เลขที่ 8872 เปงการันซีปา โกตาบารู กลันตัน 172.8 Squase depas หรือ 698.9 ตร.ม. *ฉบับทะเบียนกลาง 2551

4 หรือ 1 งาน 74 ตร.วา*

172.8 Squase depas หรือ 1 งาน 74 ตร.วา** **ขอมูล ทร.08 ป 2556

เลขที่ 8873 เปงการันซีปา โกตาบารู กลันตัน 246.2 Squase depas หรือ 996.3 ตร.ม. *ฉบับทะเบียนกลาง 2551

5 หรือ 2 งาน 49 ตร.วา*

246.2 Squase depas หรือ 2 งาน 49 ตร.วา** **ขอมูล ทร.08 ป 2556

รวม 5 ฉบับ เปงการันซีปา โกตาบารู กลันตัน 9 ไร 1 งาน 28 ตร.วา ฉบับทะเบียนกลาง 2551

(3 เอเคอร กับ 686.3 depas)

26

ที่ทําการ สกญ.  และ 

บานพัก กสญ. ณ เมืองโก

ตาบารู

และใชเปนสํานักงาน 

อาคารเอนกประสงคตางๆ

สถานกงสุลใหญ ณ เมือง

โกตาบารู



ที่ตั้ง เนื้อที่

ลํา สอท./สกญ./คผถ./ การใชประโยชน ประเทศ เลขที่ ถนน เมือง รัฐ ตามหนวย หนวย ไร งาน ตา หมายเหตุ

ดับ สนง. วัดของ วัด ราง

ที่ ประเทศ วา

ที่ดินพรอมอาคารของหนวยงานในตางประเทศที่ไมสามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสรางได ป 2559

43 ซาอุดิอาระเบีย 2 Safwan Ibn Wahb - - 866.93 ตร.เมตร - - - ขอมูล ทร.08 ป 2551

(บานพัก กสญ. ณ เมืองเจดดาห มีสถานะการเชา)

44 อิหราน 4 Baharestan เตหะราน เตหะราน 2,411.93* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลาง ป 2551

*ขอมูล ทร.08 ป 2556

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

หรือเทากับ 1 2 -

27

ที่ทําการ สกญ. ณ เมือง

เจดดาห

สถานเอกอัครราชทูต ณ

 กรุงเตหะราน

อาคารที่ทําการ สอท. 

และทําเนียบ ออท. ณ กรุง

เตหะราน

สถานกงสุลใหญ ณ เมือง

เจดดาห
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หมายเหตุ 8 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 

 

        (หนวย : บาท) 

 ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2558 

เพ่ิม 

ระหวางป 

ลด 

ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 102,479,989.18   9,571,100.00 -  112,051,089.18 

คาตัดจําหนายสะสม   49,852,649.92 20,710,717.58 -    70,563,367.50 

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  52,627,339.26     41,487,721.68 

     

หมายเหตุ 9 เจาหนี้ระยะส้ัน 

          (หนวย : บาท) 

 2559     2558 

เจาหนี้การคา   156,232,909.42 24,152,723.50 

เจาหนี้อ่ืน   472,756,606.45 687,702,028.10 

คาใชจายคางจาย   104,365,380.55 57,401,678.50 

รวม เจาหนี้ระยะส้ัน  733,354,896.42 769,256,430.10 

 

หมายเหตุ 10 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 

 เจาหนี้ เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น คือ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง จํานวน 1,551,903,604.08             

บาท ประกอบดวย 

          (หนวย : บาท) 

 2559     2558 

เงินฝากคลังเหลือจาย  102,132,086.53 22,330,921.59 

รายไดเหลือจายท่ีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ    
ขอขยายเวลาเบิกจาย 

 
 208,318,510.36 

 
741,242,647.79 

เงินสํารองจาย 3,000,000.00 3,000,000.00 

เงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขัน     1,162,738.08         1,063,950.00 

เงินคาจัดทําหนังสือเดินทาง E-passport 
รายการกอหน ี้ผูกพัน 

 803,182,526.25 
 434,067,360.95 

 2,318,750,511.11 
     43,807,967.48 

เงินนอกงบประมาณเบิกเกินรอนําสง          40,381.91 -  

รวม เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 1,551,903,604.08 3,130,195,997.97 
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 รายการกอหนี้ผูกพัน ประกอบดวย 

 2559 2558 

 เงินฝากคลัง-คาใชจายในการดาํเนินงานการกงสุล    57,618,992.55 43,807,967.48 

 เงินฝากคลัง-คาใชจายในการจัดซื้อที่ดินและอาคารฯ ป 2550 

 เงินฝากคลัง-คาใชจายในการจัดซื้อที่ดินและอาคารฯ ป 2558           

 321,681,393.96 

  54,766,974.44 

293,705,964.64 

- 

                     รวม  434,067,360.95 43,807,967.48 

 

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะส้ัน 

          (หนวย : บาท) 

 2559                                            2558  

เงินรับฝากอ่ืน 
เงินประกันผลงาน 
เงินประกันอ่ืน 

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

274,060,518.48 
475,000.00 
- 

รวม เงินรับฝากระยะส้ัน     288,691,151.83   274,535,518.48 

 

หมายเหตุ 12 รายไดสูง(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 

 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558      496,587,725.06 

บวก ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางในตางประเทศ             166,103,490.98 

       ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑในตางประเทศ         38,407,479.59 

       ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน                   251,196,080.43        455,707,051.00              

หัก   ปรับปรุงครุภัณฑในตางประเทศ                             (127,446,811.79) 

       ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมอาคารและ- 

          สิ่งปลูกสรางในตางประเทศ                                 (42,937,602.77)    

       ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปปจจุบัน                     (14,882.76) 

       รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ     (125,248,779.68)      (295,648,077.00) 

ยอดคงเหลือกอนผลการดําเนินงาน                           656,646,699.06 

บวก  รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด                                                          12,173,013.52 

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559                                                668,819,712.58 

 ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปปจจุบัน จํานวน 14,882.76 บาท ประกอบดวย 

- การบันทึกรายไดรอการรับรูของครุภัณฑคอมพิวเตอรต่ําไป 111.49 บาท 

- การบันทึกนําสงเงินเหลือจายเปนรายไดแผนดินต่ําไป 14,994.25 บาท 
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หมายเหตุ 13  รายไดจากงบประมาณ 

               (หนวย : บาท) 

       2559     2558 

รายไดจากงบบุคลากร 

รายไดจากงบดําเนินงาน 

รายไดจากงบลงทุน 

รายไดจากงบอุดหนุน 

รายไดจากงบรายจายอ่ืน 

รายไดจากงบกลาง 

หัก เบิกเกินสงคืนงบประมาณ 

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) 

2,718,142,136.56         

2,375,313,048.02 

654,625,313.20 

929,182,576.20 

1,259,441,696.26 

741,136,683.65 

  (141,631,835.20)               

รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน – สุทธิ 8,337,625,193.50   8,536,209,618.69 

รายไดจากงบประมาณปกอนๆ 

(เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เบิกจายปปจจุบัน) 

  

รายไดจากงบบุคลากร 

รายไดจากงบดําเนินงาน 

รายไดจากงบลงทุน 

รายไดจากงบอุดหนุน 

รายไดจากงบรายจายอ่ืน 

รายไดจากงบกลาง 

- 

24,325,124.35 

172,537,106.96 

- 

133,846,055.14 

442,709,955.07 

- 

 19,373,855.04 

678,474,365.15     

- 

154,454,271.92 

249,326,363.35 

รวม รายไดจากงบประมาณปกอนๆ 773,418,241.52 1,101,628,855.46 

รวม รายไดจากงบประมาณ 9,111,043,435.02 9,637,838,474.15 

   
                     

หมายเหตุ 14 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

      เปนรายไดจากการใหบริการบุคคลภายนอก ประกอบดวย 

        (หนวย : บาท) 

  2559    2558 

รายไดคาธรรมเนียมการกงสุล 2,525,173,856.49 2,176,977,961.20 

รายไดคาธรรมเนียมการสอบ    1,240,650.00 1,871,600.00 

รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ 2,526,414,506.49 2,178,849,561.20 
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หมายเหตุ 15  คาใชจายบุคลากร 

        (หนวย : บาท) 

 2559 2558 

เงินเดือน 696,229,933.38   679,726,330.19 

คาลวงเวลา 14,469,870.00    14,334,745.00 

เงินประจําตําแหนง - - 

คาจาง 79,068,449.74             79,072,709.98    

เงินรางวัล - - 

เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ  7,027,220.00   7,082,661.35 

คารักษาพยาบาล    66,582,918.98        76,996,764.97 

เงินชวยการศึกษาบุตร 3,609,438.75     3,350,698.00 

เงินชดเชย กบข. 9,554,567.03    11,226,203.55 

เงินสมทบ กบข.   14,331,850.77    16,839,305.34 

เงินสมทบ กสจ.   712,666.33        727,539.10 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,845,677.00      2,790,400.00 

คาเชาบาน 8,065,801.12      6,793,194.51 

คาเบี้ยประกันชีวิต -           4,172.00 

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตาํแหนง 2,055,696.78      2,456,736.70 

คาตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต        263,711.83        247,745.70 

รวม คาใชจายบุคลากร  904,817,801.71 901,649,206.39 

 

หมายเหตุ 16 คาบําเหน็จบํานาญ 

        (หนวย : บาท) 

 2559     2558 

บํานาญ   233,988,146.80   202,294,386.34 

เงินชวยคาครองชีพ 33,884,296.19 33,607,557.31 

บําเหน็จ   9,102,922.75 6,180,796.97 

บําเหน็จตกทอด  10,919,211.75      4,734,160.70 

บําเหน็จดํารงชีพ  16,424,024.75    15,392,568.15 

คารักษาพยาบาล   59,139,093.21 56,541,724.84 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      294,612.50 274,607.50 

บําเหน็จบํานาญอ่ืน    2,216,164.80 1,413,577.89 

รวม คาบําเหน็จบํานาญ 365,968,472.75 320,439,379.70 
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หมายเหตุ 17 คาใชสอย 

        (หนวย : บาท) 

 2559    2558 

คาใชจายฝกอบรม  45,643,756.52       30,142,706.46 

คาใชจายในการเดินทาง 946,121,251.13     870,009,596.45 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา    9,960,421.13        2,625,828.62 

คาจางเหมาบริการ  2,172,514,979.80 1,919,292,176.14 

คาธรรมเนียม        5,300,068.50 4,913,860.38 

คาใชจายในการประชุม   57,549,642.80 21,846,772.74 

คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 18,801,672.66 13,200,660.84 

คาประชาสัมพันธ   6,462,734.81 2,815,254.00 

คาใชจายหนวยงานในตางประเทศ  5,642,902,708.45 6,227,008,738.33 

คาใชสอยอ่ืน   69,277,067.06 149,090,932.24 

รวม คาใชสอย 8,974,534,802.86  9,240,946,526.20 

   

หมายเหตุ 18 คาสาธารณูปโภค 

      (หนวย : บาท) 

    2559     2558 

คาไฟฟา 59,360,141.10       67,089,515.52 

คาน้ําประปา   1,656,244.41 1,735,656.87 

คาโทรศัพท   4,054,227.03 11,207,341.37 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  20,102,239.91 26,374,165.33 

รวม คาสาธารณูปโภค 85,172,852.45 106,406,679.09 

 

หมายเหตุ 19 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

      (หนวย : บาท) 

   2559       2558 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 22,207,414.47 22,207,414.45 

ครุภัณฑ 57,371,893.15       40,297,727.25 

สินทรัพยไมมีตัวตน 20,710,717.58       15,175,239.01 

รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย   100,290,025.20     77,680,380.71 
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หมายเหตุ 20 ภาระผูกพัน 

   กระทรวงการตางประเทศมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีขยายเวลาเบิกจายงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2559 จํานวน 135 รายการ เปนจํานวนเงิน 254,825,345.25 บาท ดังนี้ 

ลําดับท่ี ขยายเวลาเบิกจาย 

ตามแผนงบประมาณ 

(เงินกัน) 

แหลงของเงิน จํานวน 

(รายการ) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

2556 

 

2557 

 

2558 

 

2559 

งบลงทุน 

งบรายจายอ่ืน 

งบลงทุน 

งบรายจายอ่ืน 

งบลงทุน 

งบรายจายอ่ืน 

งบดําเนินงาน 

งบลงทุน 

งบรายจายอ่ืน 

3 

1 

2 

1 

5 

1 

34 

5 

83 

29,718,056.00 

    679,650.00 

 8,491,572.40 

   500,000.00 

37,946,966.71 

  2,030,458.75 

 23,190,369.86 

31,159,919.29 

    121,108,352.24 

รวม 135 254,825,345.25 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

แผนงาน : สงเสริม

บทบาทและการใช

โอกาสในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

  งบรายจายอ่ืน 

      

81,450,000.00  -    25,868,172.51        55,201,256.35  380,571.14 

แผนงาน : แกไข

ปญหาและพฒันา

จังหวัดชายแดน

ภาคใต  

  งบรายจายอ่ืน      30,000,000.00  - -       29,813,993.78  186,006.22 

แผนงาน : สงเสริม

ความสัมพันธ

ระหวางประเทศและ

รักษาผลประโยชน 

ของชาต ิ      

  งบบุคลากร 2,805,263,600.00 - - 2,801,458,391.87 3,805,208.13 

  งบดําเนนิงาน 2,521,976,100.00  12,500,000.00   23,190,369.86  2,471,726,383.78  14,559,346,36 

  งบลงทุน 224,916,000.00  51,000.00   31,159,919.29  
     

193,291,797.70  
413,283.01 

  งบอุดหนุน 923,786,300.00  550,000.00  -   920,052,260.77  3,184,039.23 

  งบรายจายอ่ืน 1,265,582,866.92  33,705,705.52    95,240,179.73   1,081,019,482.53  55,617,499.14 

รวม 7,852,974,866.92 46,806,705.52 175,458,641.39 7,552,563,566.78 78,145,953.23 

  ปงบประมาณ 2559  กระทรวงการตางประเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน  8,015,143,300 บาท   โอนใหหนวยงานอ่ืนเบิกแทน จํานวน 

150,918,433.08 บาท และโอนงบประมาณรายจายงบลงทุนเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 

พ.ศ. .... 11,250,000  บาท  คงเหลืองบประมาณสุทธิจํานวน 7,852,974,866.92 บาท 

  ปงบประมาณ 2559  ยอดคงเหลือ จํานวน 78,145,953.23 บาท งบประมาณพับไปโดยอัตโนมัติ 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ป 2558) 

รายการ 
เงินกันไวเบิก

เหล่ือมป (สุทธิ) 
เบิกจาย คงเหลือ 

แผนงาน : ดําเนินการตามกรอบขอตกลง

ของประชาคมอาเซียน 

   งบรายจายอ่ืน 31,710,702.01 31,710,702.01 0.00 

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวาง

ประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ    

   งบดําเนินงาน 25,648,085.26 18,823,498.47 6,824,586.79 

   งบลงทุน 231,150,578.25 85,374,801.25 145,775,777.00 

   งบอุดหนุน 4,700,000.00 0.00 4,700,000.00 

   งบรายจายอ่ืน 91,065,826.82 85,251,163.51 5,814,663.31 

รวม 384,275,192.34 221,160,165.24 163,115,027.10 

 

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ 

งบดําเนินงาน : คงเหลือ 6,824,586.79 บาท ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน 

6,747,608.60 บาท งบประมาณพับไป จํานวน 76,978.19 บาท  

งบลงทุน : คงเหลือ จํานวน  145,775,777.00  บาท  ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน 

37,946,966.71  บาท และกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  107,828,810.29 บาท  

งบอุดหนุน : คงเหลือ 4,700,000 บาท ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน   จํานวน  

4,700,000 บาท 

งบรายจายอ่ืน : คงเหลือ จํานวน 5,814,663.31 บาท  ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน 

2,030,458.75 บาท และกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  3,769,212.06 บาท งบประมาณพับไป จํานวน 14,992.50 บาท 
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 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ป 2557) 

รายการ 
เงินกันไวเบิก

เหล่ือมป (สุทธิ) 
เบิกจาย คงเหลือ 

แผนงาน : รองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

     งบรายจายอ่ืน   1,799,400.00 1,050,000.00 749,400.00 

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวาง

ประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ    

    งบดําเนินงาน 267,500.00     267,500.00 0.00 

    งบลงทุน 443,036,979.58 35,694,258.51 407,342,721.07 

    งบรายจายอ่ืน   10,301,153.09 10,301,153.09 0.00 

รวม 455,405,032.67 47,312,911.60 408,092,121.07 

 

แผนงาน : รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

งบรายจายอ่ืน : คงเหลือ จํานวน 749,400.00 บาท ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน  

500,000.00 บาท และกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  249,400.00  บาท  

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ 

งบลงทุน : คงเหลือ จํานวน  407,342,721.07  บาท  ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน 

8,491,572.40  บาท และกรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  360,835,148.67 บาท  ท้ังนี้ อยูในระหวางการดําเนินการขออุทธรณ

ขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปจากกรมบัญชีกลาง จํานวน 38,016,000 บาท  
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ป 2556) 

รายการ 
เงินกันไวเบิก

เหล่ือมป (สุทธิ) 
เบิกจาย คงเหลือ 

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

      งบรายจายอ่ืน 

       

679,650.00  -      679,650.00 

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวาง

ประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ          

       งบลงทุน 247,461,356.62  14,764,789.41 232,696,567.21 

รวม 248,141,006.62 14,764,789.41 233,376,217.21 

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

งบรายจายอ่ืน : ขอขยายกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน 679,650 บาท  

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ 

งบลงทุน : คงเหลือ จํานวน 232,696,567.21 บาท  ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวนเงิน  

29,718,056.00 บาท  กรณีไมมีหนี้ผูกพัน จํานวน  92,978,511.21 บาท  และโครงการปรับปรุงวังสราญรมย อยูในระหวางการ

ดําเนินการขออุทธรณขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปจากกรมบัญชีกลาง จํานวน  110,000,000  บาท   

 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ป 2555) 

รายการ 
เงินกันไวเบิก 

เหล่ือมป (สุทธิ) 
เบิกจาย คงเหลือ 

แผนงาน : สงเสริมความสัมพันธระหวาง

ประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ                

   งบลงทุน 9,623,500.00  9,623,500.00  0.00 

รวม 9,623,500.00 9,623,500.00 0.00 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายการ งบสุทธ ิ การสํารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

แผนงาน : การ

ดําเนินการตาม

กรอบขอตกลง

ประชาคมอาเซียน 

  งบรายจายอ่ืน 

      

73,925,875.00        3,900,000.00  

   

31,756,177.01        36,101,326.64  2,168,371.35 

แผนงาน : แกไข

ปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดน

ภาคใต  

งบรายจายอ่ืน      29,692,000.00  - -       29,690,866.01  1,133.99 

แผนงาน : สงเสริม

ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ

และรักษา

ผลประโยชน 

ของชาติ      

   งบบุคลากร 2,756,383,050.00 - - 2,636,653,590.62 119,729,459.38 

   งบดําเนินงาน 2,398,053,400.00  -   19,309,550.26   2,355,663,800.20 23,080,049.54 

   งบลงทุน 904,125,600.00  177,004,116.80    52,596,178.25       646,783,043.30  27,742,261.65 

   งบอุดหนุน 930,247,200.00  4,700,000.00  -   925,153,831.11  393,368.89 

   งบรายจายอ่ืน 1,289,578,333.11  51,242,262.98    55,947,900.99   1,131,740,401.59  50,647,767.55 

รวม 8,382,005,458.11 236,846,379.78 159,609,806.51 7,761,786,859.47 223,762,412.35 

  ปงบประมาณ 2558  กระทรวงการตางประเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน  8,567,408,200 บาท   โอนใหหนวยงานอ่ืนเบิกแทน จํานวน 185,402,741.89 บาท 

คงเหลืองบประมาณสุทธิหลังโอนเบิกแทน จํานวน 8,382,005,458.11 บาท 

  ปงบประมาณ 2558  ยอดคงเหลือ จํานวน 223,762,412.35 บาท งบประมาณพับไปโดยอัตโนมัติ 
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กระทรวงการตางประเทศ 

รายงานรายไดแผนดิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

           (หนวย : บาท) 

 หมายเหตุ 2559 2558 

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ    

     รายไดแผนดิน – ภาษี  - - 

     รายไดแผนดิน – นอกจากภาษี *  3,634,646,531.68 1,387,692,057.43 

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ   3,634,646,531.68 1,387,692,057.43 

หัก  รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง        22,496,628.48 - 

      รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย  - - 

รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ  3,612,149,903.20 1,387,692,057.43 

      รายไดแผนดินนําสงคลัง  (3,612,149,903.20) (1,387,692,057.43) 

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  - - 

ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  - - 

รายการรายไดแผนดินสุทธ ิ  - - 

    

    

* รายไดแผนดิน – นอกจากภาษี    

       รายไดจากการขายสินคาและบริการ    3,377,427,631.12 1,098,663,501.30          

       รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล    1,631,707.51      1,478,294.37   

       รายไดอ่ืน    255,587,193.05   287,550,261.76          

รวมรายไดแผนดิน – นอกจากภาษี   3,634,646,531.68 1,387,692,057.43        

 



21.11.2016                   งบดุล/งบกําไรขาดทุน
Production System                          งบการเงินส่วนราชการ                                   
Bangkok                                                                           RFBILA00/0402K01      
2016.01 -2016.16 งวดการรายงาน
2015.01 -2015.16 งวดที�ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสําหรับรายการ B/S P&L      ผลรวมงวดรายงาน          tot.cmp.pr     ผลต่างสัมบูรณ์  Pct.Diff.

***  งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
======
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
1101010101 เงินสดในมือ 612,565.75 535,956.23 76,609.52 14.3
รวมเงินสดในมือ 612,565.75 535,956.23 76,609.52 14.3
เงินทดรองราชการ
1101010104 เงินทดรองราชการ 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0
รวมเงินทดรองราชการ 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0
เงินฝากสถาบันการเงิน
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 423,855,809.00 631,015,884.09 -207,160,075.09 -32.8
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 48,234,949.83 56,200,123.12 -7,965,173.29 -14.2
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที�สถาบันการเงิน 45,599,634.42 43,168,581.20 2,431,053.22 5.6
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน 517,690,393.25 730,384,588.41 -212,694,195.16 -29.1
เงินฝากประจําที�มีกําหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 242,498,461.19 230,826,996.19 11,671,465.00 5.1
รวมเงินฝากประจําที�มีกําหนดจ่ายคืนไม่เกิน3เดือน 242,498,461.19 230,826,996.19 11,671,465.00 5.1
เงินฝากคลัง
1101020501 เงินฝากคลัง 1,548,863,222.17 3,127,195,997.97 -1,578,332,775.80 -50.5
รวมเงินฝากคลัง 1,548,863,222.17 3,127,195,997.97 -1,578,332,775.80 -50.5
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,349,664,642.36 4,128,943,538.80 -1,779,278,896.44 -43.1
ลูกหนี�ระยะสั�น
ลูกหนี�เงินยืมในงบประมาณ
1102010101 ลูกหนี�เงินยืมในงบประมาณ 59,807,177.60 73,341,415.43 -13,534,237.83 -18.5
รวมลูกหนี�เงินยืมในงบประมาณ 59,807,177.60 73,341,415.43 -13,534,237.83 -18.5
ลูกหนี�เงินยืมนอกงบประมาณ
1102010102 ลูกหนี�เงินยืมนอกงบประมาณ 1,013,250.00 788,000.00 225,250.00 28.6
รวมลูกหนี�เงินยืมนอกงบประมาณ 1,013,250.00 788,000.00 225,250.00 28.6
รายได้ค้างรับ
1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 98,541,954.17 42,878,678.50 55,663,275.67 129.8
รวมรายได้ค้างรับ 98,541,954.17 42,878,678.50 55,663,275.67 129.8
รวมลูกหนี�ระยะสั�น 159,362,381.77 117,008,093.93 42,354,287.84 36.2
วัสดุคงเหลือ
1105010105 วัสดุคงคลัง 9,405,247.31 9,460,591.06 -55,343.75 -0.6
รวมวัสดุคงเหลือ 9,405,247.31 9,460,591.06 -55,343.75 -0.6
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,518,432,271.44 4,255,412,223.79 -1,736,979,952.35 -40.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง
1205020101 อาคารสํานักงาน 1,262,000,000.00 1,262,000,000.00 0 0
1205020102 พักอาคารสํานักงาน 0 0 0
1205030101 อาคารเพื�อประโยชน์อื�น 119,210,000.00 119,210,000.00 0 0
1205040101 สิ�งปลูกสร้าง 1,449,980.00 1,449,980.00 0 0
1205070101 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง-หน่วยงานในต่างประเทศ 499,991,180.64 333,887,689.66 166,103,490.98 49.7
รวมอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 1,882,651,160.64 1,716,547,669.66 166,103,490.98 9.7
ค่าเสื�อมราคาสะสม-อาคารและสิ�งปลูกสร้าง
1205020103 ค่าเสื�อมราคาสะสม-อาคารสํานักงาน -499,154,503.18 -476,987,589.21 -22,166,913.97 -4.6
1205030103 ค่าเสื�อมราคาสะสม-อาคารเพื�อประโยชน์อื�น -119,209,999.00 -119,209,999.00 0 0
1205040103 ค่าเสื�อมราคาสะสม-สิ�งปลูกสร้าง -896,236.99 -855,736.49 -40,500.50 -4.7
1205070102 ค่าเสื�อมราคาสะสมอาคารและสิ�งปลูกสร้าง-หน่วยงานตป -83,023,032.01 -40,085,429.24 -42,937,602.77 -107.1
รวมค่าเสื�อมราคาสะสม-อาคารและสิ�งปลูกสร้าง -702,283,771.18 -637,138,753.94 -65,145,017.24 -10.2
ครุภัณฑ์
1206010101 ครุภัณฑ์สํานักงาน 221,619,005.82 198,998,094.00 22,620,911.82 11.4
1206010102 พักครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 128,703,113.18 124,668,113.18 4,035,000.00 3.2
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 27,370,138.84 22,727,541.84 4,642,597.00 20.4
1206030102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 49,923,727.49 31,320,334.99 18,603,392.50 59.4
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร 40,110.53 40,110.53 0 0
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 806,619.50 799,290.00 7,329.50 0.9
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0 0 0
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1206080101 ครุภัณฑ์สํารวจ 1,239,488.00 1,239,488.00 0 0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 322,293,248.05 286,095,564.55 36,197,683.50 12.7
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา 24,931.00 24,931.00 0 0
1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 20,164,325.24 19,969,570.24 194,755.00 1
1206120102 พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี 67,224.65 67,224.65 0 0
1206160101 ครุภัณฑ์อื�น 3,130,312.67 3,130,312.67 0 0
1206190101 ครุภัณฑ์-หน่วยงานในต่างประเทศ 1,036,431,609.70 1,010,397,587.85 26,034,021.85 2.6
รวมครุภัณฑ์ 1,811,813,854.67 1,699,478,163.50 112,335,691.17 6.6
ค่าเสื�อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
1206010103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สํานักงาน -145,924,474.76 -122,151,552.18 -23,772,922.58 -19.5
1206020103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -119,520,789.23 -116,599,706.17 -2,921,083.06 -2.5
1206030103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -18,280,954.37 -16,375,062.90 -1,905,891.47 -11.6
1206040103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -29,499,120.51 -24,797,680.27 -4,701,440.24 -19
1206050103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร -40,107.53 -40,107.53 0 0
1206070103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -564,009.33 -402,929.75 -161,079.58 -40
1206080103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สํารวจ -1,239,486.00 -1,239,486.00 0 0
1206100103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์ -266,459,539.79 -243,654,480.84 -22,805,058.95 -9.4
1206110103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา -24,930.00 -24,930.00 0 0
1206120103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -19,461,830.99 -18,678,970.85 -782,860.14 -4.2
1206140103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี -67,215.65 -67,215.65 0 0
1206160103 ค่าเสื�อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื�น -3,033,619.67 -2,712,062.54 -321,557.13 -11.9
1206190102 ค่าเสื�อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์หน่วยงานในต่างประเทศ -449,389,370.61 -487,796,850.20 38,407,479.59 7.9
รวมค่าเสื�อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ -1,053,505,448.44 -1,034,541,034.88 -18,964,413.56 -1.8
รวมที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,938,675,795.69 1,744,346,044.34 194,329,751.35 11.1
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112,051,089.18 102,479,989.18 9,571,100.00 9.3
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112,051,089.18 102,479,989.18 9,571,100.00 9.3
ค่าตัดจําหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103 ค่าตัดจําหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -70,563,367.50 -49,852,649.92 -20,710,717.58 -41.5
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -70,563,367.50 -49,852,649.92 -20,710,717.58 -41.5
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 41,487,721.68 52,627,339.26 -11,139,617.58 -21.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,980,163,517.37 1,796,973,383.60 183,190,133.77 10.2
รวมสินทรัพย์ 4,498,595,788.81 6,052,385,607.39 -1,553,789,818.58 -25.7
หนี�สินและสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน
หนี�สิน
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�ระยะสั�น
เจ้าหนี�การค้า
2101010102 เจ้าหนี�การค้า-บุคคลภายนอก -136,951,523.27 -13,950,284.79 -123,001,238.48 -881.7
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ (GR/IR) -19,281,386.15 -10,202,438.71 -9,078,947.44 -89
รวมเจ้าหนี�การค้า -156,232,909.42 -24,152,723.50 -132,080,185.92 -546.9
เจ้าหนี�อื�น
2101020198 เจ้าหนี�อื�น - หน่วยงานภาครัฐ -200,000.00 -30,000.00 -170,000.00 -566.7
2101020199 เจ้าหนี�อื�น - บุคคลภายนอก -472,556,606.45 -687,672,028.10 215,115,421.65 31.3
รวมเจ้าหนี�อื�น -472,756,606.45 -687,702,028.10 214,945,421.65 31.3
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -5,823,426.38 -14,523,000.00 8,699,573.62 59.9
2102040102 ใบสําคัญค้างจ่าย -98,541,954.17 -42,878,678.50 -55,663,275.67 -129.8
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -104,365,380.55 -57,401,678.50 -46,963,702.05 -81.8
รวมเจ้าหนี�ระยะสั�น -733,354,896.42 -769,256,430.10 35,901,533.68 4.7
เจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น
เจ้าหนี�เงินโอน
2104010101 รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง -1,551,903,604.08 -3,130,195,997.97 1,578,292,393.89 50.4
รวมเจ้าหนี�เงินโอน -1,551,903,604.08 -3,130,195,997.97 1,578,292,393.89 50.4
รวมเจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น -1,551,903,604.08 -3,130,195,997.97 1,578,292,393.89 50.4
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั�น
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื�นๆ
2105010199 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - อื�นๆ -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 0
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื�นๆ -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 0
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั�น -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 0
เงินรับฝากระยะสั�น
เงินรับฝากอื�น
2111020199 เงินรับฝากอื�น -270,435,932.83 -274,060,518.48 3,624,585.65 1.3
รวมเงินรับฝากอื�น -270,435,932.83 -274,060,518.48 3,624,585.65 1.3
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เงินประกันผลงาน
2112010102 เงินประกันผลงาน -486,720.00 -475,000.00 -11,720.00 -2.5
รวมเงินประกันผลงาน -486,720.00 -475,000.00 -11,720.00 -2.5
เงินประกันอื�น
2112010199 เงินประกันอื�น -17,768,499.00 0 -17,768,499.00
รวมเงินประกันอื�น -17,768,499.00 0 -17,768,499.00
รวมเงินรับฝากระยะสั�น -288,691,151.83 -274,535,518.48 -14,155,633.35 -5.2
รวมหนี�สินหมุนเวียน -2,583,949,652.33 -4,183,987,946.55 1,600,038,294.22 38.2
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เจ้าหนี�รายการอุดหนุนระยะยาว
2213010101 รายได้รอการรับรู้ -572,412.20 -608,623.33 36,211.13 5.9
รวมเจ้าหนี�รายการอุดหนุนระยะยาว -572,412.20 -608,623.33 36,211.13 5.9
รวมเจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว -572,412.20 -608,623.33 36,211.13 5.9
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื�อการดําเนินงาน -30,000,000.00 -30,000,000.00 0 0
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว -30,000,000.00 -30,000,000.00 0 0
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน -30,572,412.20 -30,608,623.33 36,211.13 0.1
รวมหนี�สิน -2,614,522,064.53 -4,214,596,569.88 1,600,074,505.35 38
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
3105010101 ทุนของหน่วยงาน -1,215,254,011.70 -1,215,254,011.70 0 0
รวมทุน -1,215,254,011.70 -1,215,254,011.70 0 0
รายได้สูง/(ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้สูง/(ตํ�า)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดําเนินงาน
3101010101 รายได้สูง/(ตํ�า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 251,105,834.63 251,105,834.63 0 0
3102010101 รายได้สูง/(ตํ�า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา -656,556,453.26 -496,587,725.06 -159,968,728.20 -32.2
3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด -251,196,080.43 -251,196,080.43 0 0
รวมร/ดสูง/(ตํ�า)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดําเนินงาน -656,646,699.06 -496,677,970.86 -159,968,728.20 -32.2
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสําหรับงวด -12,173,013.52 -125,857,054.95 113,684,041.43 90.3
รวมรายได้สูง/(ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม -668,819,712.58 -622,535,025.81 -46,284,686.77 -7.4
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน -1,884,073,724.28 -1,837,789,037.51 -46,284,686.77 -2.5
รวมหนี�สินและสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน -4,498,595,788.81 -6,052,385,607.39 1,553,789,818.58 25.7
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
รายได้สูง/(ตํ�า)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
4307010103 TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล -2,820,778,863.48 -2,718,142,136.56 -102,636,726.92 -3.8
รวมรายได้จากงบบุคลากร -2,820,778,863.48 -2,718,142,136.56 -102,636,726.92 -3.8
รายได้จากงบดําเนินงาน
4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดําเนินงานจากรัฐบาล -2,515,397,568.24 -2,394,686,903.06 -120,710,665.18 -5
รวมรายได้จากงบดําเนินงาน -2,515,397,568.24 -2,394,686,903.06 -120,710,665.18 -5
รายได้จากงบลงทุน
4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล -365,571,775.65 -1,333,099,678.35 967,527,902.70 72.6
รวมรายได้จากงบลงทุน -365,571,775.65 -1,333,099,678.35 967,527,902.70 72.6
รายได้จากงบอุดหนุน
4307010106 TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล -927,045,968.52 -929,182,576.20 2,136,607.68 0.2
รวมรายได้จากงบอุดหนุน -927,045,968.52 -929,182,576.20 2,136,607.68 0.2
รายได้จากงบกลาง
4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล -1,239,767,210.90 -990,463,047.00 -249,304,163.90 -25.2
รวมรายได้จากงบกลาง -1,239,767,210.90 -990,463,047.00 -249,304,163.90 -25.2
รายได้จากงบรายจ่ายอื�น
4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื�นจากรัฐบาล -1,348,905,004.56 -1,413,895,968.18 64,990,963.62 4.6
รวมรายได้จากงบรายจ่ายอื�น -1,348,905,004.56 -1,413,895,968.18 64,990,963.62 4.6
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 106,422,956.33 141,631,835.20 -35,208,878.87 -24.9
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 106,422,956.33 141,631,835.20 -35,208,878.87 -24.9
รวมรายได้จากงบประมาณ -9,111,043,435.02 -9,637,838,474.15 526,795,039.13 5.5
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ค่าบริการ
รายได้บริการอื�น
4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก -2,526,414,506.49 -2,178,849,561.20 -347,564,945.29 -16
รวมรายได้บริการอื�น -2,526,414,506.49 -2,178,849,561.20 -347,564,945.29 -16
รวมรายได้ค่าบริการ -2,526,414,506.49 -2,178,849,561.20 -347,564,945.29 -16
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ -2,526,414,506.49 -2,178,849,561.20 -347,564,945.29 -16
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
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รายได้จากการบริจาค
4302030101 รายได้จากการบริจาค -191,897.64 -180,289.02 -11,608.62 -6.4
รวมรายได้จากการบริจาค -191,897.64 -180,289.02 -11,608.62 -6.4
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค -191,897.64 -180,289.02 -11,608.62 -6.4
รายได้อื�น
รายได้อื�น
4309020101 รายได้จากการโอนหนี�สินระหว่างหน่วยงาน 0 -274,481.67 274,481.67 100
รวมรายได้อื�น 0 -274,481.67 274,481.67 100
รายการหักกลบ
รายการปรับเงินฝากคลัง
4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง -955,126,311.82 -2,825,466,601.27 1,870,340,289.45 66.2
5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 955,126,311.82 2,825,466,601.27 -1,870,340,289.45 -66.2
รวมรายการปรับเงินฝากคลัง 0 0 0
รายการเงินทดรองราชการ
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ 0 -60,000,000.00 60,000,000.00 100
5210010117 TE-เงินทดรองราชการ 0 60,000,000.00 -60,000,000.00 -100
รายการเงินทดรองราชการ 0 0 0
รายการหักกลบ 0 0 0
รวมรายได้อื�น 0 -274,481.67 274,481.67 100
รวมรายได้ -11,637,649,839.15 -11,817,142,806.04 179,492,966.89 1.5
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
5101010101 เงินเดือน 695,666,889.82 679,449,347.37 16,217,542.45 2.4
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั�น 563,043.56 276,982.82 286,060.74 103.3
รวมเงินเดือน 696,229,933.38 679,726,330.19 16,503,603.19 2.4
ค่าล่วงเวลา
5101010108 ค่าล่วงเวลา 14,469,870.00 14,334,745.00 135,125.00 0.9
รวมค่าล่วงเวลา 14,469,870.00 14,334,745.00 135,125.00 0.9
ค่าจ้าง
5101010113 ค่าจ้าง 79,068,449.74 79,072,709.98 -4,260.24 0
รวมค่าจ้าง 79,068,449.74 79,072,709.98 -4,260.24 0
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,027,220.00 7,082,661.35 -55,441.35 -0.8
รวมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,027,220.00 7,082,661.35 -55,441.35 -0.8
ค่ารักษาพยาบาล
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 52,007,293.97 54,000,617.53 -1,993,323.56 -3.7
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ 11,002,430.29 19,500,121.18 -8,497,690.89 -43.6
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน 2,246,244.39 2,258,704.40 -12,460.01 -0.6
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 1,326,950.33 1,237,321.86 89,628.47 7.2
รวมค่ารักษาพยาบาล 66,582,918.98 76,996,764.97 -10,413,845.99 -13.5
เงินช่วยการศึกษาบุตร
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 3,609,438.75 3,350,698.00 258,740.75 7.7
รวมเงินช่วยการศึกษาบุตร 3,609,438.75 3,350,698.00 258,740.75 7.7
เงินชดเชย กบข.
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. 9,554,567.03 11,226,203.55 -1,671,636.52 -14.9
รวมเงินชดเชย กบข. 9,554,567.03 11,226,203.55 -1,671,636.52 -14.9
เงินสมทบ กบข.
5101020104 เงินสมทบ กบข. 14,331,850.77 16,839,305.34 -2,507,454.57 -14.9
รวมเงินสมทบ กบข. 14,331,850.77 16,839,305.34 -2,507,454.57 -14.9
เงินสมทบ กสจ.
5101020105 เงินสมทบ กสจ. 712,666.33 727,539.10 -14,872.77 -2
รวมเงินสมทบ กสจ. 712,666.33 727,539.10 -14,872.77 -2
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,845,677.00 2,790,400.00 55,277.00 2
รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,845,677.00 2,790,400.00 55,277.00 2
ค่าเช่าบ้าน
5101020108 ค่าเช่าบ้าน 8,065,801.12 6,793,194.51 1,272,606.61 18.7
รวมค่าเช่าบ้าน 8,065,801.12 6,793,194.51 1,272,606.61 18.7
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื�น
5101020110 ค่าเบี�ยประกันชีวิต 0 4,172.00 -4,172.00 -100
5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 2,055,696.78 2,456,736.70 -401,039.92 -16.3
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ 263,711.83 247,745.70 15,966.13 6.4
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื�น 2,319,408.61 2,708,654.40 -389,245.79 -14.4
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 904,817,801.71 901,649,206.39 3,168,595.32 0.4
ค่าบําเหน็จบํานาญ
บํานาญ
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5101040102 บํานาญปกติ 233,555,554.36 201,861,793.90 31,693,760.46 15.7
5101040103 บํานาญพิเศษ 432,592.44 432,592.44 0 0
รวมบํานาญ 233,988,146.80 202,294,386.34 31,693,760.46 15.7
เงินช่วยค่าครองชีพ
5101040105 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี�ยหวัดบํานาญ 33,884,296.19 33,607,557.31 276,738.88 0.8
รวมเงินช่วยค่าครองชีพ 33,884,296.19 33,607,557.31 276,738.88 0.8
บําเหน็จ
5101040106 เงินบําเหน็จ 6,334,202.10 4,206,013.49 2,128,188.61 50.6
5101040120 บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 2,768,720.65 1,974,783.48 793,937.17 40.2
รวมบําเหน็จ 9,102,922.75 6,180,796.97 2,922,125.78 47.3
บําเหน็จตกทอด
5101040107 เงินบําเหน็จตกทอด 10,919,211.75 4,734,160.70 6,185,051.05 130.6
รวมบําเหน็จตกทอด 10,919,211.75 4,734,160.70 6,185,051.05 130.6
บําเหน็จดํารงชีพ
5101040108 เงินบําเหน็จดํารงชีพ 16,424,024.75 15,392,568.15 1,031,456.60 6.7
รวมบําเหน็จดํารงชีพ 16,424,024.75 15,392,568.15 1,031,456.60 6.7
ค่ารักษาพยาบาล
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี�ยหวัด/บํานาญ 47,705,555.20 42,224,596.27 5,480,958.93 13
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี�ยหวัด/บํานาญ 10,036,172.07 12,831,214.82 -2,795,042.75 -21.8
5101040206 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี�ยหวัด/บํานาญ 665,370.00 892,000.00 -226,630.00 -25.4
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี�ยหวัด/บํานาญ 731,995.94 593,913.75 138,082.19 23.2
รวมค่ารักษาพยาบาล 59,139,093.21 56,541,724.84 2,597,368.37 4.6
เงินช่วยการศึกษาบุตร
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร 294,612.50 274,607.50 20,005.00 7.3
รวมเงินช่วยการศึกษาบุตร 294,612.50 274,607.50 20,005.00 7.3
บําเหน็จบํานาญอื�น
5101040104 เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี�ยหวัดบํานาญ 737,256.00 737,256.00 0 0
5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบํานาญตาย 1,478,908.80 676,321.89 802,586.91 118.7
รวมบําเหน็จบํานาญอื�น 2,216,164.80 1,413,577.89 802,586.91 56.8
รวมค่าบําเหน็จบํานาญ 365,968,472.75 320,439,379.70 45,529,093.05 14.2
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 415,965.92 1,101,032.71 -685,066.79 -62.2
รวมค่าตอบแทนเฉพาะงาน 415,965.92 1,101,032.71 -685,066.79 -62.2
ค่าตอบแทนอื�น
5104040104 เงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ 0 7,438.92 -7,438.92 -100
5104040199 ค่าตอบแทนอื�น 3,053,371.00 3,132,088.77 -78,717.77 -2.5
รวมค่าตอบแทนอื�น 3,053,371.00 3,139,527.69 -86,156.69 -2.7
รวมค่าตอบแทน 3,469,336.92 4,240,560.40 -771,223.48 -18.2
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 37,454,655.46 26,391,773.98 11,062,881.48 41.9
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 37,454,655.46 26,391,773.98 11,062,881.48 41.9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ
5102020199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ 8,189,101.06 3,750,932.48 4,438,168.58 118.3
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ 8,189,101.06 3,750,932.48 4,438,168.58 118.3
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 45,643,756.52 30,142,706.46 15,501,050.06 51.4
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
5103010102 ค่าเบี�ยเลี�ยง 1,972,335.00 1,860,200.00 112,135.00 6
5103010103 ค่าที�พัก 16,237,348.90 8,470,923.36 7,766,425.54 91.7
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ 20,420,474.72 7,920,704.56 12,499,770.16 157.8
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 38,630,158.62 18,251,827.92 20,378,330.70 111.7
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่างประเทศ
5103020102 ค่าเบี�ยเลี�ยง 32,892,863.46 31,395,288.18 1,497,575.28 4.8
5103020103 ค่าที�พัก 80,095,445.79 74,047,858.95 6,047,586.84 8.2
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ 794,502,783.26 746,314,621.40 48,188,161.86 6.5
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่างประเทศ 907,491,092.51 851,757,768.53 55,733,323.98 6.5
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 946,121,251.13 870,009,596.45 76,111,654.68 8.7
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 9,960,421.13 2,625,828.62 7,334,592.51 279.3
รวมค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 9,960,421.13 2,625,828.62 7,334,592.51 279.3
ค่าจ้างเหมาบริการ
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,172,514,979.80 1,919,292,176.14 253,222,803.66 13.2
รวมค่าจ้างเหมาบริการ 2,172,514,979.80 1,919,292,176.14 253,222,803.66 13.2
ค่าธรรมเนียม
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5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 97,606.00 281,567.00 -183,961.00 -65.3
5104010115 ค่าธรรมเนียม 5,202,462.50 4,632,293.38 570,169.12 12.3
รวมค่าธรรมเนียม 5,300,068.50 4,913,860.38 386,208.12 7.9
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 57,549,642.80 21,846,772.74 35,702,870.06 163.4
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม 57,549,642.80 21,846,772.74 35,702,870.06 163.4
ค่าเช่า
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 500 0 500
รวมค่าเช่า 500 0 500
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 18,801,672.66 13,200,660.84 5,601,011.82 42.4
รวมค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 18,801,672.66 13,200,660.84 5,601,011.82 42.4
ค่าประชาสัมพันธ์
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 6,462,734.81 2,815,254.00 3,647,480.81 129.6
รวมค่าประชาสัมพันธ์ 6,462,734.81 2,815,254.00 3,647,480.81 129.6
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ
5107030102 ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ 5,642,902,708.45 6,227,008,738.33 -584,106,029.88 -9.4
รวมค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ 5,642,902,708.45 6,227,008,738.33 -584,106,029.88 -9.4
ค่าใช้สอยอื�น
5104030203 ค่าเบี�ยประกันภัย 43,219.44 34,083.78 9,135.66 26.8
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 30,173,463.69 31,363,430.56 -1,189,966.87 -3.8
5104030299 ค่าใช้สอยอื�น ๆ 39,060,383.93 117,693,417.90 -78,633,033.97 -66.8
รวมค่าใช้สอยอื�น 69,277,067.06 149,090,932.24 -79,813,865.18 -53.5
รวมค่าใช้สอย 8,974,534,802.86 9,240,946,526.20 -266,411,723.34 -2.9
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
5104010104 ค่าวัสดุ 30,945,060.54 29,998,724.83 946,335.71 3.2
5104010110 ค่าเชื�อเพลิง 1,518,073.22 1,842,342.22 -324,269.00 -17.6
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ�ากว่าเกณฑ์ 11,736,713.34 15,226,356.81 -3,489,643.47 -22.9
รวมค่าวัสดุ 44,199,847.10 47,067,423.86 -2,867,576.76 -6.1
รวมค่าวัสดุ 44,199,847.10 47,067,423.86 -2,867,576.76 -6.1
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
5104020101 ค่าไฟฟ้า 59,360,141.10 67,089,515.52 -7,729,374.42 -11.5
รวมค่าไฟฟ้า 59,360,141.10 67,089,515.52 -7,729,374.42 -11.5
ค่าประปา
5104020103 ค่านํ�าประปาและนํ�าบาดาล 1,656,244.41 1,735,656.87 -79,412.46 -4.6
รวมค่าประปา 1,656,244.41 1,735,656.87 -79,412.46 -4.6
ค่าโทรศัพท์
5104020105 ค่าโทรศัพท์ 4,054,227.03 11,207,341.37 -7,153,114.34 -63.8
รวมค่าโทรศัพท์ 4,054,227.03 11,207,341.37 -7,153,114.34 -63.8
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
5104020106 ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 5,428,922.08 11,208,931.67 -5,780,009.59 -51.6
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 14,673,317.83 15,165,233.66 -491,915.83 -3.2
รวมค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 20,102,239.91 26,374,165.33 -6,271,925.42 -23.8
รวมค่าสาธารณูปโภค 85,172,852.45 106,406,679.09 -21,233,826.64 -20
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง
5105010103 ค่าเสื�อมราคา - อาคารสํานักงาน 22,166,913.97 22,166,913.97 0 0
5105010107 ค่าเสื�อมราคา - สิ�งปลูกสร้าง 40,500.50 40,500.48 0.02 0
รวมอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 22,207,414.47 22,207,414.45 0.02 0
ครุภัณฑ์
5105010109 ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์สํานักงาน 23,772,922.58 17,425,486.47 6,347,436.11 36.4
5105010111 ค่าเสื�อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 2,921,083.06 3,057,375.88 -136,292.82 -4.5
5105010113 ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,905,891.47 1,676,120.45 229,771.02 13.7
5105010115 ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,701,440.24 2,308,786.43 2,392,653.81 103.6
5105010121 ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 161,079.58 -123,425.26 284,504.84 230.5
5105010127 ค่าเสื�อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 22,805,058.95 14,188,935.96 8,616,122.99 60.7
5105010131 ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 782,860.14 1,406,764.45 -623,904.31 -44.4
5105010139 ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์อื�น 321,557.13 357,682.87 -36,125.74 -10.1
รวมครุภัณฑ์ 57,371,893.15 40,297,727.25 17,074,165.90 42.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5105010148 ค่าตัดจําหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20,710,717.58 15,175,239.01 5,535,478.57 36.5
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20,710,717.58 15,175,239.01 5,535,478.57 36.5
รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 100,290,025.20 77,680,380.71 22,609,644.49 29.1
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื�อการดําเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนดําเนินงาน-ให้รัฐบาลตปท.
5107010102 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื�อการดําเนินงาน-ให้รัฐบาลตปท. 1,500,000.00 22,487,500.00 -20,987,500.00 -93.3
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนดําเนินงาน-ให้รัฐบาลตปท. 1,500,000.00 22,487,500.00 -20,987,500.00 -93.3
คชจ.อุดหนุนดําเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกําไร
5107010106 เงินอุดหนุนเพื�อการดําเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกําไร 28,976,645.71 17,193,566.81 11,783,078.90 68.5
รวมคชจ.อุดหนุนดําเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกําไร 28,976,645.71 17,193,566.81 11,783,078.90 68.5
คชจ.อุดหนุนดําเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ
5107010107 เงินอุดหนุนเพื�อการดําเนินงาน - องค์กรระหว่างประเท 459,898,968.81 466,091,132.78 -6,192,163.97 -1.3
รวมคชจ.อุดหนุนดําเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ 459,898,968.81 466,091,132.78 -6,192,163.97 -1.3
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื�อการดําเนินงาน 490,575,614.52 505,872,199.59 -15,296,585.07 -3
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 490,575,614.52 505,872,199.59 -15,296,585.07 -3
ค่าใช้จ่ายอื�น
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์
5203010113 ค่าจําหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ 0 -2,993.16 2,993.16 100
5203010120 ค่าจําหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 -225,737.76 225,737.76 100
5203010122 ค่าจําหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 -71,494.18 71,494.18 100
5203010134 บัญชีค่าจําหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 0 -28,063.75 28,063.75 100
5203010149 ค่าจําหน่าย-ครุภัณฑ์-หน่วยงานในต่างประเทศ 31,282,698.24 23,742,530.47 7,540,167.77 31.8
รวมกําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 31,282,698.24 23,414,241.62 7,868,456.62 33.6
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั�นคงของประเทศ
5106010102 เงินราชการลับในการรักษาความมั�นคงของประเทศ 8,000,000.00 35,418,940.00 -27,418,940.00 -77.4
รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั�นคงของประเทศ 8,000,000.00 35,418,940.00 -27,418,940.00 -77.4
ค่าใช้จ่ายอื�น
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน 461,600,000.00 448,200,000.00 13,400,000.00 3
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื�น 30,375,266.86 0 30,375,266.86
รวมค่าใช้จ่ายอื�น 491,975,266.86 448,200,000.00 43,775,266.86 9.8
รายการหักกลบ
4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง -2,408,268,980.60 -2,200,893,934.74 -207,375,045.86 -9.4
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง 2,533,459,087.62 2,180,844,148.27 352,614,939.35 16.2
รายการหักกลบ 125,190,107.02 -20,049,786.47 145,239,893.49 724.4
รวมค่าใช้จ่ายอื�น 656,448,072.12 486,983,395.15 169,464,676.97 34.8
รวมค่าใช้จ่าย 11,625,476,825.63 11,691,285,751.09 -65,808,925.46 -0.6
รายได้สูง/(ตํ�า)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน -12,173,013.52 -125,857,054.95 113,684,041.43 90.3
รายงานรายได้แผ่นดิน
รายการรายได้แผ่นดินที�จัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินที�จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียม
4202010121 รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล -1,415,081,462.45 -763,221,962.83 -651,859,499.62 -85.4
4202010125 รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล-หน่วยงานในต่างประเทศ -1,961,326,739.71 -333,672,238.41 -1,627,654,501.30 -487.8
4202010199 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื�น -1,019,428.96 -1,143,300.06 123,871.10 10.8
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม -3,377,427,631.12 -1,098,037,501.30 -2,279,390,129.82 -207.6
รายรับจากการขายสินทรัพย์
4205010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์ 0 -626,000.00 626,000.00 100
รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ 0 -626,000.00 626,000.00 100
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ -3,377,427,631.12 -1,098,663,501.30 -2,278,764,129.82 -207.4
รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี�ย
4203010101 รายได้ดอกเบี�ยเงินฝากที�สถาบันการเงิน -1,631,707.51 -1,478,294.37 -153,413.14 -10.4
รวมรายได้ดอกเบี�ย -1,631,707.51 -1,478,294.37 -153,413.14 -10.4
รวมรายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล -1,631,707.51 -1,478,294.37 -153,413.14 -10.4
รายได้อื�น
รายได้อื�น
4201020105 รายได้จากการริบทรัพย์และการชดเชยค่าเสียหาย -6,251.00 -31,765.00 25,514.00 80.3
4201020106 รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน -4,414,324.43 -73,687.66 -4,340,636.77 -5,890.60
4201020199 รายได้จากค่าปรับอื�น -725,990.06 -582,885.85 -143,104.21 -24.6
4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย -248,721,360.28 -281,185,019.01 32,463,658.73 11.5
4206010106 หนี�สูญได้รับคืน 0 -5,397,536.31 5,397,536.31 100
4206010199 รายได้ที�ไม่ใช่ภาษีอื�น -1,719,267.28 -279,367.93 -1,439,899.35 -515.4
รวมรายได้อื�น -255,587,193.05 -287,550,261.76 31,963,068.71 11.1
รวมรายได้อื�น -255,587,193.05 -287,550,261.76 31,963,068.71 11.1
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี -3,634,646,531.68 -1,387,692,057.43 -2,246,954,474.25 -161.9
รวมรายได้แผ่นดินที�จัดเก็บ -3,634,646,531.68 -1,387,692,057.43 -2,246,954,474.25 -161.9



21.11.2016                   งบดุล/งบกําไรขาดทุน
Production System                          งบการเงินส่วนราชการ                                   
Bangkok                                                                           RFBILA00/0402K01      
2016.01 -2016.16 งวดการรายงาน
2015.01 -2015.16 งวดที�ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสําหรับรายการ B/S P&L      ผลรวมงวดรายงาน          tot.cmp.pr     ผลต่างสัมบูรณ์  Pct.Diff.
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
4207010102 รายได้ที�ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน 22,496,628.48 0 22,496,628.48
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 22,496,628.48 0 22,496,628.48
รายได้แผ่นดินที�จัดเก็บสุทธิ -3,612,149,903.20 -1,387,692,057.43 -2,224,457,845.77 -160.3
รายได้แผ่นดินนําส่งคลัง
4308010111 TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล -22,496,628.48 0 -22,496,628.48
5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 3,634,646,531.68 1,387,692,057.43 2,246,954,474.25 161.9
รายได้แผ่นดินนําส่งคลัง 3,612,149,903.20 1,387,692,057.43 2,224,457,845.77 160.3
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 0 0 0
รายได้สูง/(ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 12,173,013.52 125,857,054.95 -113,684,041.43 -90.3



รายช่ือหนวยงานในตางประเทศประจําปงบประมาณ 2559 
 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ 

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต 

4. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา 

5. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

6. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 

7. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

8. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

9. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก 

10. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

11. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ 

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 กรุงบรัสเซลส 

21. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน 

22. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 

23. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร เสรี เบกาวัน 

24. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส 

25. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต 

26. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 

27. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน  

28. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง 

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 กรุงยางกุง 

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 กรุงวอรซอ 

49. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 

50. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน 

51. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

52. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม 

53. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร 

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 กรุงเอเธนส 

63. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

64. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 

65. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

66. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี 

67. สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 

68. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา 



69. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองการาจี 

70. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู 

71. สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง 

72. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 

73. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ 

74. สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 

75. สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย 

76. สถานกงสุลใหญ ณ นครเซ่ียงไฮ 

77. สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก 

78. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ 

79. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 

80. สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

81. สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร 

82. สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต 

83. สถานกงสุลใหญ ณ นครโอซากา 

84. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 

85. สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 

86. สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงเฟรต 

87. สถานกงสุลใหญ ณ กรุงอันตานานาริโว 

88. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 

89. สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู 

90. สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน 

91. ถานกงสุลใหญ ณ เมืองซีอาน 

92. สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 

93. สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย 

94. คณะผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา 

95. คณะผูแทนถาวร ณ นครนิวยอรก 

96. คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา 

97. หนวยเผยแพร ณ นครนิวยอรก 

 


	ปก
	ปก

	สารบัญ
	1
	งบแสดงฐานะ

	2
	3
	งบดำเนินงาน

	4 Edit
	5-13
	14-27
	2559 43+1=44

	28-38
	39
	งบจากระบบ
	งบการเงินปี 59

	รายชื่อ สอท สกญ ในต่างประเทศ

