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กระทรวงการต่างประเทศ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 
กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ รักษาและ

ส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี           
ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม 
ตลอดจนน าโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒน์มายังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  

กระทรวงการต่างประเทศมีสถานที่ตั้ง เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง ส านักงาน
ปลั ดกระทรวง  1  แห่ ง ส านั ก งาน รัฐมนตรี  1  แห่ ง และหน่ วย งาน ที่ อ ยู่ ใน ต่ า งป ระเทศ  ได้ แก่                    
สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ ส านักงานและส านักงานส่วนแยก รวมทั้งสิ้น 97 แห่ง 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลและรับผิดชอบการจัดท ารายงาน
การเงิน โดยมีส านักบริหารการคลังภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเพียง     
แห่งเดียว พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินในภาพรวมระดับกระทรวง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งสิ้น 
8,733,622,900.00 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 2,754,015,800.00 บาท งบลงทุน 424,278,200.00 บาท 
งบด าเนินงาน 2,548,656,500 .00 บาท งบเงิน อุดหนุน 1,463,870,500 .00 บาท งบรายจ่าย อ่ืน 
1,542,801,900.00 บาท โอนให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน 120,898,413.40 บาท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงฯ ได้น างบประมาณไปใช้ในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 78,003,400.00 บาท และปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร จ านวน 143,106,600.00 บาท  

นอกจากนี้  กระทรวงฯ ยังมีเงินนอกงบประมาณที่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุลและรายได้
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันส่วนที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้กระทรวงฯ เก็บไว้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินฝากคลังยกมาต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 5,565,895,698.74 บาท 

ทั้งนี้ เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกระทรวงฯ มีไว้เพ่ือใช้จ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
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หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท ารายงานการเงิน 
รายงานการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                   

ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยใช้รูปแบบการแสดงรายการในงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561    

รายงานการเงินนี้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอ่ืน               
ในนโยบายการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลทางการเงินที่เกิดขึ้นของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหาร โดยส านักงานปลัดกระทรวงเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาล       
จึงมีหน้าที่จัดท าและเสนอรายงานการเงินภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งจะรวมรายการทางบัญชีทั้งที่เป็น    
เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม่  

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต 
มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น ามาถือปฏิบัติ 

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส าคัญ 
 4.1 แนวทางการบันทึกบัญชี  กระทรวงฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติทางบัญชีของส่วนราชการที่มีหน่วยงานในสังกัดในต่างประเทศตามระบบ GFMIS 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/28305 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550) และการปรับปรุง
รายการบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานในต่างประเทศ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/28684         
ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์
ถาวรในระบบ GFMIS) ซึ่งก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 4.1.1 หน่วยงานภายในประเทศ กระทรวงฯ โดยส านักงานปลัดกระทรวงเป็นหน่วยรับ    
การจัดสรรเงินงบประมาณโดยตรงเพียงแห่งเดียว ในขณะที่ส านักบริหารการคลังภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง
ท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและท าการบันทึกบัญชีด้านทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง   
กับทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามหลักการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐและผังบัญชีมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยมีรอบระยะเวลา
บัญชีตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคมของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส าคัญ (ต่อ) 
 ส าหรับการเบิกเงินให้หน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงฯ จะบันทึกเป็นลักษณะ
จ่ายขาดทั้งจ านวน ณ วันที่โอนเงินให้หน่วยงานในต่างประเทศ  โดยใช้ชื่อบัญชีเฉพาะหรือบัญชีพักเพ่ือเป็นการ
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนี้ 
  - การเบิกเงินที่มิใช่งบลงทุนเพ่ือโอนไปให้หน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงฯ จะใช้
ชื่อบัญชีเฉพาะส าหรับการตั้งเบิก คือ บัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีนี้จะปิดเป็นค่าใช้จ่าย
ของแต่ละปีไป 
 -  การเบิกจ่ายงบลงทุนหรือเงินงบอ่ืนที่ได้รับจัดสรรในลักษณะเดียวกับงบลงทุน  
เพ่ือโอนไปให้หน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงฯ จะบันทึกไว้ในบัญชีพักสินทรัพย์ตามรหัสงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในมูลค่าตามจ านวนเงินที่ได้โอนให้หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อหน่วยงานในต่างประเทศได้รับ
เงินจากกระทรวงฯ แล้ว จะจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามค่าใช้จ่ายจริง พร้อมทั้งบันทึกรับรู้สินทรัพย์ 
และบันทึกควบคุมในระบบทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือกระทรวงฯ จะปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์เป็น
อาคารและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานในต่างประเทศหรือครุภัณฑ์หน่วยงานในต่างประเทศด้วยยอดรวมตามมูลค่า
ราคาทุนให้ถูกต้องตรงกันกับระบบทะเบียนทรัพย์สินต่อไป 
 -  เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงการคลังอนุญาตให้
กระทรวงฯ เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ต่างประเทศและท าบัญชีแยกไว้เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ เพ่ือรอหักกับ
เงินงบประมาณรายจ่ายที่จะได้รับในงวดต่อไป เมื่อได้เงินแล้วจึงโอนล้างบัญชีเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชี       
เงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการน าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังของส่วนราชการ
ในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2514 
 -  เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ เป็นรายการเงินฝากธนาคารในสกุลเงิน
ต่างประเทศ ซึ่งกรมบัญชีกลางให้บันทึกคู่กับการบันทึกรับรู้เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
  4.1.2  หน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชี
ของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างอิเล็กทรอนิ กส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง             
ที่ กค 0410.3/23406  ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยทุกหน่วยงานในต่างประเทศจะจัดส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในรูปแบบ
ของงบเดือนให้กระทรวงฯ เพ่ือทราบและตรวจสอบทุกเดือน  
               4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  -  เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลีกย่อยในการด าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ าเป็นใน
การใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะสั้นและระยะยาวภายใต้หัวขอ้หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 

  -  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลา        
ครบก าหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส าคัญ (ต่อ) 
4.3 ลูกหนี้ 

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

4.4 วัสดุคงเหลือ 
วัสดุคงเหลือ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ซึ่งหน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อซื้อวัสดุและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
-  ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ 
-  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารส านักงาน  อาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน         

สิ่งปลูกสร้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสม 
     -  อุปกรณ ์
  :  ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่จัดซื้อและใช้งานภายในประเทศที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 
10,000 บาทขึ้นไป ที่มีลักษณะคงทนถาวร จะแสดงรายการเป็นครุภัณฑ์ (ระบุประเภท) ตามมูลค่าสุทธิ          
ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
  :  ครุภัณฑ์ในต่างประเทศที่จัดซื้อและใช้งานในต่างประเทศที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 
30,000 บาทข้ึนไป จะแสดงรายการเป็นยอดรวมครุภัณฑ์ – หน่วยงานในต่างประเทศ ตามมูลค่าสุทธิที่เกิดจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามระบบทะเบียนทรัพย์สินของกระทรวงฯ 
     -  งานระหว่างก่อสร้าง เป็นสินทรัพย์ถาวรที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แสดงมูลค่าตามราคาทุน
ทีเ่กิดข้ึนจริงโดยไม่มีการค านวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะรับรู้และบันทึกเป็นสินทรัพย์เม่ืองานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
     -  ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง 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 
  ครุภัณฑ์การเกษตร    2 -  5  ปี 
  ครุภัณฑ์โรงงาน     2 -  5  ปี  
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     2 -  8  ปี 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    3 -  5  ปี 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    2 -  5  ปี 
  ครุภัณฑ์ดนตรี       2 -  5  ปี 
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส าคัญ (ต่อ) 
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าสุทธิที่เกิดจากราคาทุน          
หักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ซึ่งค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน           
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 2 – 5 ปี 

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 รายได้จากเงินงบประมาณ 
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) เมื่อยื่นค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน 
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
3) เมื่อยื่นค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไมข่อรับตัวเงิน 
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน          

ตามจ านวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน โดยงบประมาณเบิกแทนกัน             
จะแสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน 

4.9 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ให้กับผู้ซื้อ ซ่ึงหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน                     

4.10 รายได้แผ่นดิน 
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน ามาใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยจะรับรู้

เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น ซึ่งรายได้
แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  แต่จะแสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก 

4.11 รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 
 รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาคเป็นรายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืน
นอกจากหน่วยงานภาครัฐ โดยจะรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการ
ใช้จ่ายเงินหรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปีจึงจะทยอย
รับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้นเกิดขึ้นหรือเกณฑ์การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์         
ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
        (หน่วย : บาท) 
 2563  2562 
เงินสดในมือ     
     - เงินสดที่เป็นเงินงบประมาณ 11,092.18  6,334.71 
     - เงินสดที่เป็นเงินรับฝาก 436.58  - 
เงินทดรองราชการ  30,000,000.00  40,000,000.00 
เงินฝากสถาบันการเงิน                 106,213,918.59  330,279,219.07 
เงินฝากไม่มีรายตัว  11,993,451.22  137,050,800.00 
เงินฝากคลัง  4,413,317,997.18  5,565,895,698.74 
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           4,561,536,895.75  6,073,232,052.52 
   

   เงินสดในมือ เป็นเงินสดที่หน่วยงานถือไว้เพ่ือใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานปกติ และรวมถึงส่วน
ที่หน่วยงานได้รับไว้เพ่ือรอน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 เงินทดรองราชการ เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลัง จ านวน  30,000,000.00 บาทประกอบด้วย  
   -  เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว จ านวน 20,000,000.00 บาท แสดงรายการ
เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพ่ือการด าเนินงาน  ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร 18,899,071.56 บาท 
และลูกหนี้เงินทดรองราชการ 1,100,928.44 บาท  
   -  เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะสั้น จ านวน 10,000,000.00 บาท แสดงรายการ
เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลัง – อื่น  ส าหรับงบกลางรับเสด็จ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร จ านวน 
10,000,000.00 บาท  
  เงินฝากไม่มีรายตัว  จ านวน 11,993,451.22 บาท เป็นเงินรายได้จากการให้บริการ จ านวน
3,096,551.22 บาท และรายไดแ้ผ่นดินรอน าส่งคลัง จ านวน 8,896,900.00 บาท ประกอบด้วย 
 

บัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา ประเภท     จ านวนเงิน 
กรุงไทย สามยอด กระแสรายวัน 2,779,639.30 
กรุงไทย สามยอด กระแสรายวัน 315,000.00 
กรุงไทย สามยอด กระแสรายวัน 316,911.92 
ออมสิน กรมการกงสุล กระแสรายวัน 8,581,900.00 

   11,993,451.22 
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (ต่อ) 

  เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก าหนดตามกฎหมาย   
โดยไม่มีดอกเบี้ย  ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ ากัด   
ในการใช้จ่าย ส าหรับเงินฝากคลังจ านวน 4,413,317,997.18 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ ากัดในการ
ใช้จ่ายเพ่ือจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย อันเป็นที่มาของเงินฝาก
คลังนั้น โดยที่หน่วยงานไม่สามารถน าไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้    
เพ่ือจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 
 2563  2562 

เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการกงสุล ปี 2558-2563     1,831,574,646.21  1,758,622,791.06 

เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินและอาคารสิ่งก่อสร้าง 205,110,000.00  278,812,035.42 

เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายในการจัดท า E-passport 2,375,044,594.97  3,524,427,682.78 

เงินฝากคลังเพ่ือค่าใช้จ่ายการสอบแข่งขัน 1,588,756.00  4,033,189.48 

รวม เงินฝากคลัง 4,413,317,997.18  5,565,895,698.74 

หมายเหตุ 6 เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ 

 เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ จ านวน 25,293,904,568.78 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร        
ในต่างประเทศในสกุลเงินต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรและ
ส านักงานในต่างประเทศ กระทรวงฯ บันทึกรับรู้คู่กับบัญชีรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410.3/26030 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้แผ่นดินของส่วนราชการ
ในต่างประเทศ โดยบัญชี เงินจ่ายให้ หน่วยงานในต่างประเทศจะลดลงเมื่อมีการเบิกหักผลักส่งกับ              
เงินงบประมาณหรือมีการโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กระทรวงฯ เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

หมายเหตุ 7  ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น 

     (หน่วย : บาท) 
 2563  2562 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 7,669,198.28  18,144,591.12 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 268,968.08  1,829,475.00 
รายได้ค้างรับ 505,948,555.38  414,109,464.92 
รวม ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น   513,886,721.74   434,083,531.04 
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หมายเหตุ 7  ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น (ต่อ) 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 
       (หน่วย : บาท) 
ลูกหนี ้
เงินยืม 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระและ
การส่งใช้ใบส าคัญ 

 ถึงก าหนดช าระและ 
การส่งใช้ใบส าคัญ 

 เกินก าหนดช าระและ
การส่งใช้ใบส าคัญ 

        รวม 

2563 3,662,450.12  3,288,118.16  718,630.00   7,669,198.28 

2562 11,691,652.64  4,881,398.48  1,571,540.00   18,144,591.12 

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

       
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือ 

 
เพิ่ม 

 
ลด 

 
ยอดคงเหลือ 

 
ณ 1 ต.ค. 2562 

 
ระหว่างป ี

 
ระหว่างป ี

 
ณ 30 ก.ย. 2563 

   ราคาทุน 
  

  
 

  
 

  
อาคารส านักงาน 1,262,000,000.00  

 
- 

 
- 

 
1,262,000,000.00  

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น  119,210,000.00  
 

- 
 

- 
 

 119,210,000.00  

สิ่งปลูกสร้าง  1,449,980.00  
 

- 
 

- 
 

 1,449,980.00  

อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง-ต่างประเทศ  1,088,643,886.55  
 

- 
 

- 
 

 1,088,643,886.55  

   รวมอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 2,471,303,866.55  
 

- 
 

- 
 

2,471,303,866.55  

ครุภณัฑ์ส านักงาน 254,096,099.63  
11,739,190.00  

 
   12,866,409.34   252,968,880.29 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 118,082,698.95  
265,360.00 

 
-  118,348,058.95 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 30,766,052.77  
5,913,849.11  

 
-  36,679,901.88 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,118,465.53 
 

  7,066,643.56  
 

 34,347.00  62,150,762.09 
ครุภณัฑ์เกษตร 7,500.00  

- 
 

-  7,500.00 
ครุภณัฑ์โรงงาน 11,770.00  

330,000.00 
 

-  341,770.00 
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 821,064.50  

- 
 

-  821,064.50 
ครุภณัฑ์ส ารวจ                  -     

- 
 

-  - 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 361,845,025.17  

   24,650,670.91  
 

 41,730.00   386,453,966.08 
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 11,770.00  52,790,503.89   52,802,273.89  - 
ครุภณัฑ์การศึกษา 24,931.00  -  -  24,931.00 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 13,861,863.37  

274,776.50 
 

 6,100.00  14,130,539.87 
ครุภณัฑ์ดนตร ี 67,224.65  -  -  67,224.65 
ครุภณัฑ์อื่น 3,430,312.67  88,917.00  -  3,519,229.67 
ครุภณัฑ-์หน่วยงานในต่างประเทศ  1,392,297,673.29  213,121,558.90  159,895,095.60   1,445,524,136.59 

   รวมอุปกรณ ์  2,230,442,451.53  316,241,469.87   225,645,955.83   2,321,037,965.57 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  4,701,746,318.08  316,241,469.87  225,645,955.83   4,792,341,832.12 
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หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

       
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือ 

 
เพิ่ม 

 
ลด 

 
ยอดคงเหลือ 

 
ณ 1 ต.ค. 2562 

 
ระหว่างป ี

 
ระหว่างป ี

 
ณ 30 ก.ย. 2563 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม   
      อาคารส านักงาน 565,655,245.09 
 

   22,166,913.97  
 

- 
 

587,822,159.06 
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 119,209,999.00 

 
- 

 
- 

 
119,209,999.00 

สิ่งปลูกสร้าง 1,017,738.45 
 

        40,500.50  
 

- 
 

1,058,238.95 
อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง-ต่างประเทศ 294,453,712.42 

 
- 

 
- 

 
294,453,712.42 

   รวมค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 980,336,694.96 
 

22,207,414.47 
 

- 
 

1,002,544,109.43 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 218,759,961.71 

 
18,487,700.24 

 
9,786,937.87 

 
227,460,724.08 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 115,584,515.06 
 

1,671,713.10 
 

- 
 

117,256,228.16 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 24,968,501.90 

 
    2,663,803.35  

 
- 

 
27,632,305.25 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 43,479,816.81 
 

    6,378,499.03 
 

- 
 

49,858,315.84 
ครุภณัฑ์เกษตร 7,499.00 

 
- 

 
- 

 
7,499.00 

ครุภณัฑ์โรงงาน 10,689.74 
 

           108,073.80  
 

- 
 

118,763.54 
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 821,061.50 

 
- 

 
- 

 
821,061.50 

ครุภณัฑ์ส ารวจ - 
 

- 
 

- 
 

- 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 337,299,080.90 

 
   18,937,992.13  

 
- 

 
356,237,073.03 

ครุภณัฑ์การศึกษา 24,930.00 
 

- 
 

- 
 

24,930.00 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 12,849,344.23 

 
749,803.93 

 
- 

 
13,599,148.16 

ครุภณัฑ์ดนตร ี 67,215.65 
 

- 
 

- 
 

67,215.65 

ครุภณัฑ์อื่น 3,430,260.67 
 

         11,040.74  
 

- 
 

3,441,301.41 
ครุภณัฑ-์หน่วยงานในต่างประเทศ 622,410,422.73 

 
84,560,888.95    

 
- 

 
706,971,311.68 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ ์ 1,379,713,299.90 
 

133,569,515.27 
 

9,786,937.87 
 

1,503,495,877.30 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 2,360,049,994.86 

 
155,776,929.74 

 
9,786,937.87 

 
2,506,039,986.73 

งานระหว่างก่อสร้าง 5,221,972.00 
 

24,062,082.00 
 

26,492,822.00 
 

2,791,232.00 

  รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 2,346,918,295.22 
     

2,289,093,077.39 

ค่าเสื่อมราคา       155,776,929.74 
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หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ จ านวน 1,088,643,886.55 บาท เป็นข้อมูลในทะเบียน

ทรัพย์สินออนไลน์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 และไม่ได้รวมที่ดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศ      
ที่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ (รายละเอียดตามหมายเหตุ 21) เนื่องจาก           
อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันกับกรมธนารักษ์เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจดทะเบียน           
ที่ราชพัสดุในต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งหวังให้ มี           
แนวทางการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลในระบบทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

 

       
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือ 

 
เพิ่ม 

 
ลด 

 
ยอดคงเหลือ 

 
ณ 1 ต.ค. 2561 

 
ระหว่างป ี

 
ระหว่างป ี

 
ณ 30 ก.ย. 2562 

   ราคาทุน 
  

  
 

  
 

  
อาคารส านักงาน 1,262,000,000.00 

 
- 

 
- 

 
1,262,000,000.00  

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 119,210,000.00 
 

- 
 

- 
 

 119,210,000.00  

สิ่งปลูกสร้าง 1,449,980.00 
 

- 
 

- 
 

 1,449,980.00  

อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง-ต่างประเทศ 635,532,906.63 
 

453,110,979.92 
 

- 
 

 1,088,643,886.55  

   รวมอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 2,018,192,886.63 
 

453,110,979.92  
 

- 
 

2,471,303,866.55  

ครุภณัฑ์ส านักงาน 257,423,584.70 
 

9,446,262.38  
 

   12,773,747.45   254,096,099.63 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 129,917,113.18 

 
- 

 
11,834,414.23   118,082,698.95 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 31,754,947.30 
 

 291,954.85  
 

   1,280,849.38   30,766,052.77 
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 54,514,990.58 

 
   3,675,695.05  

 
 3,072,220.10  55,118,465.53 

ครุภณัฑ์เกษตร 40,110.53 
 

- 
 

       32,610.53   7,500.00 
ครุภณัฑ์โรงงาน 11,770.00 

 
- 

 
-  11,770.00 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 821,064.50 
 

- 
 

-  821,064.50 
ครุภณัฑ์ส ารวจ 1,239,488.00 

 
- 

 
   1,239,488.00                    -    

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 351,813,029.70 
 

15,676,221.93  
 

 5,644,226.46   361,845,025.17 
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ -  11,770.00  -  11,770.00 
ครุภณัฑ์การศึกษา 24,931.00  -  -  24,931.00 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 21,263,791.54 

 
1,049,599.99 

 
 8,451,528.16  13,861,863.37 

ครุภณัฑ์ดนตร ี 67,224.65  -  -  67,224.65 
ครุภณัฑ์อื่น 3,430,312.67  -  -  3,430,312.67 
ครุภณัฑ-์หน่วยงานในต่างประเทศ 1,210,670,090.71  247,770,196.52  66,142,613.94   1,392,297,673.29 

   รวมอุปกรณ ์ 2,062,992,449.06  277,921,700.72   110,471,698.25   2,230,442,451.53 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 4,081,185,335.69  731,032,680.64   110,471,698.25   4,701,746,318.08 
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หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

       
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือ 

 
เพิ่ม 

 
ลด 

 
ยอดคงเหลือ 

 
ณ 1 ต.ค. 2561 

 
ระหว่างป ี

 
ระหว่างป ี

 
ณ 30 ก.ย. 2562 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม   
      อาคารส านักงาน 543,488,331.12 
 

   22,166,913.97  
 

- 
 

565,655,245.09 
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 119,209,999.00 

 
- 

 
- 

 
119,209,999.00 

สิ่งปลูกสร้าง 977,237.97 
 

        40,500.48  
 

- 
 

1,017,738.45 
อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง-ต่างประเทศ 108,596,677.09 

 
185,857,035.33  

 
- 

 
294,453,712.42 

   รวมค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 772,272,245.18 
 

208,064,449.78 
 

- 
 

980,336,694.96 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 204,887,455.55 

 
   26,645,945.61  

 
12,773,439.45 

 
218,759,961.71 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 125,135,123.64 
 

2,283,796.65 
 

 11,834,405.23  
 

115,584,515.06 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 23,926,846.25 

 
    2,322,482.03  

 
1,280,826.38 

 
24,968,501.90 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 40,722,004.64 
 

    5,829,968.27  
 

3,072,156.10 
 

43,479,816.81 
ครุภณัฑ์เกษตร 40,107.53 

 
- 

 
    32,608.53  

 
7,499.00 

ครุภณัฑ์โรงงาน 4,804.74 
 

           5,885.00  
 

- 
 

10,689.74 
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 820,013.75 

 
           1,047.75  

 
- 

 
821,061.50 

ครุภณัฑ์ส ารวจ 1,239,486.00 
 

- 
 

 1,239,486.00  
 

- 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 324,068,957.24 

 
   18,874,225.12  

 
5,644,101.46 

 
337,299,080.90 

ครุภณัฑ์การศึกษา 24,930.00 
 

- 
 

- 
 

24,930.00 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 20,525,775.10 

 
774,945.29 

 
8,451,376.16  

 
12,849,344.23 

ครุภณัฑ์ดนตร ี 67,215.65 
 

- 
 

- 
 

67,215.65 

ครุภณัฑ์อื่น 3,409,302.77 

 
         20,957.90  

 
- 

 
3,430,260.67 

ครุภณัฑ-์หน่วยงานในต่างประเทศ 568,676,041.49 
 

53,734,381.24    
 

- 
 

622,410,422.73 
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ ์ 1,313,548,064.35 

 
110,493,634.86 

 
44,328,399.31 

 
1,379,713,299.90 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 2,085,820,309.53 
 

318,558,084.64 
 

44,328,399.31 
 

2,360,049,994.86 
งานระหว่างก่อสร้าง 3,721,000.00 

 
4,433,972.00 

 
2,933,000.00 

 
5,221,972.00 

  รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 1,999,086,026.16 
     

2,346,918,295.22 

ค่าเสื่อมราคา       318,558,084.64 
 

อาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ จ านวน 1,088,643,886.55 บาท ไม่ได้รวมที่ดินพร้อม
อาคารของหน่วยงานในต่างประเทศที่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  เพ่ือแจ้งรายละเอียดให้กรมธนารักษ์ทราบและบันทึกเป็นที่ดินราชพัสดุต่อไป 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ 21) 
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หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
           (หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2562 
 เพ่ิม 

ระหว่างปี 
 ลด 

ระหว่างปี 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2563 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 125,270,148.18  19,703,083.00  -  144,973,231.18 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 109,248,484.03  10,736,958.03  -  119,985,442.06 
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  16,021,664.15      24,987,789.12 
ค่าตัดจ าหน่าย       10,736,958.03  
        

(หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ต.ค. 2561 
 เพ่ิม 

ระหว่างปี 
 ลด 

ระหว่างปี 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 30 ก.ย. 2562 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 118,230,111.18   7,040,037.00  -  125,270,148.18 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 100,754,885.91     8,493,598.12  -  109,248,484.03 
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  17,475,225.27      16,021,664.15 
ค่าตัดจ าหน่าย     8,493,598.12  
 

หมายเหตุ 10 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง ประกอบด้วย 

           (หน่วย : บาท) 
          2563  2562 
เงินฝากคลังเหลือจ่าย 119,330,929.00  1,150,917,124.92 
รายได้เหลือจ่ายที่ขออนุมัติใช้จ่ายและขอขยายเวลาเบิกจ่าย 2,108,939,452.13  1,330,521,472.98 
เงินส ารองจ่าย 3,000,000.00  3,000,000.00 
เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 1,588,756.00  4,033,189.48 
เงินค่าจัดท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,975,695,003.97  2,649,760,968.89 
รายการก่อหนี้ผูกพัน 207,763,856.08  430,662,942.47 
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า -  288,876.41 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง - ในประเทศ 8,896,900.00  78,118,956.00 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง - ต่างประเทศ  25,293,904,568.78  23,463,188,801.40 
รวม รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 29,719,119,465.96    29,110,492,332.55   

 รายการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 207,763,856.08 บาท ได้แก่ รายการเงินฝากคลังเพ่ือใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานการกงสุลที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 

 

13 



18 
 

หมายเหตุ 10 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง (ต่อ) 

 รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง - ต่างประเทศ จ านวน 25,293,904,568.78 บาท เป็นรายได้ที่ต้อง
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้กระทรวงฯ เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝาก            
ที่ต่างประเทศและท าบัญชีแยกไว้เป็นรายได้แผ่นดินที่ไม่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ เว้นแต่ใช้ในการเบิกหักผลักส่ง
กับเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานในต่างประเทศจะได้รับในงวดต่อไปเท่านั้น 

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น 

         (หน่วย : บาท) 
          2563           2562 
เจ้าหนี้อ่ืน 70,623,769.93  277,165,782.11 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 508,470,796.77  418,252,880.18 
รวม เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น 579,094,566.70  695,418,662.29 
 

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น 
     (หน่วย : บาท) 
 2563                                         2562                                        
เงินรับฝากอ่ืน 31,523,748.72  32,609,725.54 
เงินประกันผลงาน 15,815.00  403,958.75 
เงินประกันอื่น 7,943,987.54  20,292,859.72 
รวม เงินรับฝากระยะสั้น 39,483,551.26  53,306,544.01 
 

เงินรับฝากอ่ืน จ านวน 31,523,748.72 บาท เป็นเงินมัดจ า เงินค้ าประกันสัญญา เงินช่วยเหลือ    
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และเงินบริจาค 
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หมายเหตุ 14 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

      เป็นรายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก ประกอบด้วย 
      (หน่วย : บาท) 

  2563   2562 
รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล – ในประเทศ 3,002,139,656.82  3,485,008,060.61 
รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล – ต่างประเทศ 675,912,892.36  800,194,770.99 
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ 2,499,033.48  3,353,866.45 
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3,680,551,582.66  4,288,538,698.05 

 

หมายเหตุ 13  รายได้จากงบประมาณ  
     

  

      (หน่วย : บาท) 

 
2563 

 
2562 

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 
   

รายได้จากงบบุคลากร 2,671,873,254.49 
 

2,762,839,375.72 
รายได้จากงบด าเนินงาน 2,469,332,745.49 

 
2,467,260,066.86 

รายได้จากงบลงทุน 170,028,697.51 
 

232,251,655.96 
รายได้จากงบอุดหนุน 1,558,585,962.92 

 
1,360,540,047.14 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 1,021,252,122.57 
 

1,206,243,174.19 
รายได้จากงบกลาง 702,076,742,56 

 
880,429,202,02 

หัก เบิกเกินส่งคืนงบประมาณ (37,001,978.67) 
 

(31,076,696.90) 

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน – สุทธิ 8,556,147,546.87 
 

8,878,486,824.99 
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ  

   
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน) 

   
รายได้จากงบด าเนินงาน 39,523,484.74 

 
25,003,488.59 

รายได้จากงบลงทุน  62,256,178.10 
 

46,247,232.53 
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 362,871,646.34 

 
73,645,923.32 

รายได้จากงบกลาง 5,517,993.48 
 

221,202,549.84  

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 470,169,302.66 
 

 366,099,194.28  

รวม รายได้จากงบประมาณ 9,026,316,849.53 
 

9,244,586,019.27 
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หมายเหตุ 15  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 
  

  (หน่วย : บาท) 

 
2563 

 
2562 

เงินเดือน 716,178,140.81 
 

715,352,040.19 
ค่าล่วงเวลา 9,433,890.00 

 
13,272,630.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 126,126.00 
 

- 
ค่าจ้าง 69,708,641.42 

 
73,094,723.88 

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 14,124,689.46 
 

13,007,367.95 
ค่ารักษาพยาบาล 60,522,491.62 

 
59,144,149.79 

เงินช่วยการศึกษาบุตร 3,035,629.75 
 

3,867,231.00 
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 77,010.00  - 
เงินชดเชย กบข. 10,630,511.17 

 
10,386,757.76 

เงินสมทบ กบข. 15,945,766.69 
 

15,580,136.72 
เงินสมทบ กสจ. 593,560.80 

 
619,835.34 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,539,365.00 
 

2,883,173.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 119,440.00  124,101.00 
ค่าเช่าบ้าน 247,458.06 

 
366,743.34 

ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,644,106.66 
 

2,282,966.66 

ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้  59,451.07 
 

 56,000.00 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร  904,986,278.51 
 

 910,037,856.63 

หมายเหตุ 16 ค่าบ าเหน็จบ านาญ 
    (หน่วย : บาท) 
 2563  2562 
บ านาญ 317,980,450.13  297,648,697.13 
เงินช่วยค่าครองชีพ 30,524,312.85  30,995,736.31 
บ าเหน็จ 8,011,838.20  10,549,644.80 
บ าเหน็จตกทอด 7,892,500.66  10,434,032.36 
บ าเหน็จด ารงชีพ 21,471,776.15  23,670,708.45 
ค่ารักษาพยาบาล 65,052,247.79  60,516,807.26 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 376,841.75  585,268.25 
บ าเหน็จบ านาญอื่น 1,230,898.74  2,355,642.41 
รวม ค่าบ าเหน็จบ านาญ 452,540,866.27  436,756,536.97 
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หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย 
   (หน่วย : บาท) 
 2563  2562 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 31,544,893.53  42,571,799.57 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 301,138,501.31  512,237,867.80 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 7,138,986.90  2,788,713.65 
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,789,586,277.01  2,306,777,906.45 
ค่าธรรมเนียม 3,094,332.63  5,443,726.22 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา 3,163,713.00  12,437,620.65 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 520,520,107.71  154,820,101.48 
ค่าเช่า 37,705,081.18  34,019,941.44 
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 3,901,169.50  9,031,188.63 
ค่าประชาสัมพันธ์ 98,436,847.16  119,462,966.78 
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ 5,438,087,943.46  5,838,986,639.99 
ค่าใช้สอยอ่ืน 34,603,453.63  32,299,256.66 
รวม ค่าใช้สอย  8,268,921,307.02   9,070,877,729.32 

 

หมายเหตุ 18 ค่าสาธารณูปโภค 
   (หน่วย : บาท) 
    2563     2562 
ค่าไฟฟ้า 67,080,989.58  62,779,808.18 
ค่าน้ าประปา 1,750,400.90  1,804,706.53 
ค่าโทรศัพท์ 4,464,137.86  5,390,866.34 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,597,824.22  26,721,671.32 
รวม ค่าสาธารณูปโภค 99,893,352.56  96,697,052.37 
 

หมายเหตุ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
       (หน่วย : บาท) 

   2563    2562 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 208,064,449.80  208,064,449.78 
ครุภัณฑ์ 187,179,051.51  110,493,634.86 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,736,958.03  8,493,598.12 

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 405,980,459.34  327,051,682.76 
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หมายเหตุ 20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 
       (หน่วย : บาท) 
   2563    2562 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก าไร 22,135,038.92  32,312,515.04 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ 648,430,873.52  533,307,566.52 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอื่น 30,625,020.00  5,000,000.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 1,000,000.00  - 
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 702,190,932.44  570,620,081.56 
 

      
 



หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
1 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ณ กรุง นิวซีแลนด์ 110 โมลสเวอร์ส เวลลิงตัน - 2,084 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงเวลลิงตัน เวลลิงตัน (หลังเก่ำ) ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

ท ำเนียบ ออท. ณ กรุง นิวซีแลนด์ 6 บริสโตเพลส เวลลิงตัน - 310* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

เวลลิงตัน หรือเท่ำกับ - - 77.5 *ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

1,365** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

2 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. เช็ก 3/481 Romaina Rollanda Prague สำธำรณรัฐเช็ก 2,190 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ณ กรุงปรำก ณ กรุงปรำก

ท ำเนียบ ออท. เช็ก 7/663 Pad Hraobami Prague สำธำรณรัฐเช็ก 2,781 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงปรำก (บริเวณบ้ำน 739 ตร.ม. และ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
บริเวณสวน 2,042 ตร.ม.) ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

3 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. เดนมำร์ก 18 Norgesmindevej Copenhagen - 2,056.50 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงโคเปนเฮเกน ณ กรุงโคเปนเฮเกน ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. เดนมำร์ก 64 Ryvangs Alle Copenhagen - 2,782.10 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงโคเปนเฮเกน Hellerup ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
4 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. และ นอร์เวย์ 4 Eilert Sundts gate Oslo - 887 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ กรุงออสโล ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงออสโล ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
(ท่ีท ำกำร สอท. อยู่ท่ีเดียวกับท ำเนียบ ออท.)

5 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 123 Laan Copes van Hague - 448 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงเฮก Cattenburch

อำคำรส ำนักงำนฝ่ำยกงสุล เนเธอร์แลนด์ 1 เบำเทนรุสำวก Hague - 960 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 21 Konijnenlaan Hague - 4,626 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

6 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. เบลเย่ียม 2 Square Du Val De Brussels - 320 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ กรุงบรัสเซลส์ (อำคำรหลังเดิม) La Cambre ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

ท่ีท ำกำร สอท. เบลเย่ียม 876 Chaussee de Brussels - 1,580 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ กรุงบรัสเซลส์ Waterloo

ท ำเนียบ ออท. เบลเย่ียม 460 Avenue de Tervuren Brussels - 4,050 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ณ กรุงบรัสเซลส์
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ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
7 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. โปรตุเกส 26455 อัลโคลีนำ แขวง ฟรำนซีสโก ซำเวียร์กรุงลิสบอน 1,461.50 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงลิสบอน ณ กรุงลิสบอน Book ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
G 77 ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

(หอทะเบียนอสังหำริมทรัพย์แห่งกรุงลิสบอน เขตเบเลม)
ท ำเนียบ ออท. โปรตุเกส 23527 เซำ ฟรำนซิสโก ซำเวีย แขวงเบเลม กรุงลิสบอน 1243.35* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงลิสบอน Book *ข้อมูล ทร.08 ปี 2551 
B76 1,116.70** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

(หอทะเบียนอสังหำริมทรัพย์แห่งกรุงลิสบอน เขตเบเลม)
8 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ฝร่ังเศส 8 RUE GREUZE ปำรีส 16 กรุงปำรีส 647.40* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงปำรีส ณ กรุงปำรีส 647.20** ตร.เมตร - - - *ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
**ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงปำรีส ฝร่ังเศส 18 RUE ALBERIC MAGNARD ปำรีส 16 กรุงปำรีส 931.37 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

บ้ำนพัก อท. ณ กรุงปำรีส ฝร่ังเศส 23 แตร์ โคตำจจ์ ซูแรนส์ - 03 อำร์ 72 - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ซองติอำร์

9 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. เยอรมนี 64 - 66 Lepsiusstrasse Berlin - 1,794 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงเบอร์ลิน ณ กรุงเบอร์ลิน ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 
ท ำเนียบ ออท. เยอรมนี 1 Podbielskiallee Berlin - 1,958 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ กรุงเบอร์ลิน 25
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ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
10 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. สวิตเซอร์แลนด์ 56 Kirchstrasse Liebefeld-Bern - 1,839 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงเบิร์น ณ กรุงเบิร์น ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. สวิตเซอร์แลนด์ - Schweizerhausweg Koniz-Bern - 1,597 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงเบิร์น 7, 5 Spiegel bei Bern (ท่ีดินท่ีต้ัง สอท. 1,459 ตรม. และ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ใช้เป็นลำนจอดรถ 138 ตรม.) ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

11 คณะผู้แทนถำวรฯ ท่ีท ำกำร คผถ. สวิตเซอร์แลนด์ 5 Rue gustave-moynier Geneva - 1,136 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ นครเจนีวำ ณ นครเจนีวำ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

ท ำเนียบ ออท. สวิตเซอร์แลนด์ 7 Champ du Ble Geneva - 3,390 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

คผถ. ณ นครเจนีวำ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

12 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. สวีเดน 3 Floragatan สตอกโฮล์ม - 1,548 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงสตอกโฮล์ม ณ กรุงสตอกโฮล์ม ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
 - อำคำรหลังใหญ่ ใช้เป็นท่ีท ำกำร สอท. ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 
 - อำคำรหลังเล็กใช้เป็นห้องเก็บของ

ท ำเนียบ ออท. สวีเดน 10 Varingavagen สตอกโฮล์ม - 5,012 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงสตอกโฮล์ม หรือเท่ำกับ 3 - 53 ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
13 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. สเปน 29 Czlle Joaquin Costa Madrid - 2,347 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงมำดริด ณ กรุงมำดริด ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. สเปน 5 Camino Sur. La Moraleja - 11,020 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงมำดริด Alcobendas- ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
Madrid ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

14 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ออสเตรีย 48 Cottaggasse Vienna 575 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงเวียนนำ ณ กรุงเวียนนำ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. ออสเตรีย 68 Weimarerstrasse Vienna 3,749 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงเวียนนำ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 

15 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. อังกฤษ 29-30 Queen's Gate London - 5,088 ตร.ฟุต - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551 

ณ กรุงลอนดอน ณ กรุงลอนดอน

ท ำเนียบ ออท. อังกฤษ 9 Tregunter Road London - 7,228.24 ตร.ฟุต - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551 

ณ กรุงลอนดอน 10 Cathcart Road 2,801.35 ตร.ฟุต - - -
(ลักษณะเป็นอำคำรเด่ียว 2 หลัง)  (รวมบริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมด 10,050 ตร.ฟุต)
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
16 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. และ อิตำลี 130-132 โนเมนตำนำ กรุงโรม - 472* ตร.วำ - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงโรม ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงโรม (Via Nomentana) 472 ** ตร.วำ **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
หรือเท่ำกับ 1 - 72
1,888 *** ตร.เมตร ***ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
หรือเท่ำกับ 1 - 72

(ท่ีท ำกำร สอท. ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกันกับท ำเนียบ ออท.)
17 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ฮังกำรี 1025 Verecke ut 79 บูดำเปสต์ - 1,247* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงบูดำเปสต์ ณ กรุงบูดำเปสต์ 1,200** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ท ำเนียบ ออท. ฮังกำรี 1026 Endrodi Sandor 27/B บูดำเปสต์ - 1,258 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงบูดำเปสต์ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

18 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. สหรัฐอเมริกำ 1024 Wisconsin Ave,NW., Washington - 18517.30* ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงวอชิงตัน ณ กรุงวอชิงตัน 1720.29** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

หรือเท่ำกับ 18,517 ตร.ฟุต - - -

ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ 2145 Decatur Place,NW. Washington - 1,441.58 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
หรือเท่ำกับ 15,517 ตร.ฟุต - - -

ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน (หลังเดิม)สหรัฐอเมริกำ 2300 Kalorama RD.,NW. Washington - 1,622.09 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

หรือเท่ำกับ 17,460 ตร.ฟุต - - - 28



หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
19 คณะผู้แทนภำวร ท่ีท ำกำร คผถ. สหรัฐอเมริกำ 136 East 39th นิวยอร์ก นิวยอร์ก 4,279 ตร.ฟุต - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ นครนิวยอร์ก ณ นครนิวยอร์ก ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
ข้อมูล ทร.08 ปี 2559

(ท่ีท ำกำร คผถ. อยู่ท่ีเดียวกันกับท่ีท ำกำร สกญ.)
ท ำเนียบ ออท. คผถ. สหรัฐอเมริกำ 20 82 นิวยอร์ก นิวยอร์ก 2,755 ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ นครนิวยอร์ก กับ 10 ตร.น้ิว* *ข้อมูล ทร.08 ปี 2551 
2755** ตร.ฟุต - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

20 สถำนกงสุลใหญ่ ท่ีท ำกำร สกญ. สหรัฐอเมริกำ 351 52 นิวยอร์ก นิวยอร์ก 2,650 ตร.ฟุต - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ นครนิวยอร์ก ณ นครนิวยอร์ก ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
(ท่ีท ำกำร สกญ. อยู่ท่ีเดียวกันกับท่ีท ำกำร คผถ.)
บ้ำนพัก กสญ. สหรัฐอเมริกำ 35-03 166th Street, Queens, นิวยอร์ก 8,000 ตร.ฟุต - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ณ นครนิวยอร์ก Flushing New York City

21 สถำนกงสุลใหญ่ ท่ีท ำกำร สกญ. สหรัฐอเมริกำ 700 North Rush St., Chices Illinois 10,900 ตร.ฟุต - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ นครชิคำโก ณ นครชิคำโก ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

บ้ำนพัก กสญ. สหรัฐอเมริกำ 139 Laurel Avenue Chices Illinois 13,453.80 ตร.ฟุต - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ นครชิคำโก

22 สถำนกงสุลใหญ่ ท่ีท ำกำร สกญ. สหรัฐอเมริกำ 611 N.Larchmont Blvd., Los Angeles California 21,000 ตร.ฟุต - - -  - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551 
ณ นครลอสแอนเจลิส ณ นครลอสแอนเจลิส (รำยงำน ลว.13 ส.ค.51)

 - ข้อมูล ทร.08 ปี 2552 
(รำยงำน ลว.1 ธ.ค.52) 29



หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ

บ้ำนพัก กสญ. สหรัฐอเมริกำ 621 Lorraine Blvd., Los Angeles California 17,608.80* ตร.ฟุต - - - * - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551 

ณ นครลอสแอนเจลิส (รำยงำน ลว.13 ส.ค.51)

17,609.80** ตร.ฟุต - - - ** - ข้อมูล ทร.08 ปี 2552 
(รำยงำน ลว.1 ธ.ค.52)

23 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. แคนำดำ 180 Island Park Drive ออตตำวำ มณฑล 11,598.44* ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงออตตำวำ ณ กรุงออตตำวำ ออนตำรีโอ *ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
11,250** ตร.ฟุต - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

ท ำเนียบ ออท. แคนำดำ 489 Acacia Avenue ออตตำวำ มณฑล 36,800 ตร.ฟุต - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงออตตำวำ ออนตำรีโอ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

24 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. สำธำรณรัฐชิลี 1437 Caminu Otonal, Las Condesซันติอำโก สำธำรณรัฐชิลี 5,070 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ กรุงซันติอำโก ณ กรุงซันติอำโก 5,076 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
หรือเท่ำกับ 3 - 69

(ท่ีท ำกำร สอท. ณ กรุงซันติอำโก มีสถำนะกำรเช่ำ)
25 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. เม็กซิโก De Las Palmas เม็กซิโก 2,319 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงเม็กซิโก ณ กรุงเม็กซิโก หรือเท่ำกับ 1 1 79.75 ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

(ท่ีท ำกำร สอท. ณ กรุงเม็กซิโก มีสถำนะกำรเช่ำ)
26 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. อำร์เจนตินำ 1240 อำริเบโยส เบลกรำโน กรุงบูเอโนสไอเรส 1,595.39 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงบัวโนสไอเรส ณ กรุงบัวโนสไอเรส (โฉนดเลขท่ี 64 ประกอบด้วย ท่ีดิน 2 แปลง 
คือ ผืนท่ีดินเลขท่ี 24บี และผินท่ีดินเลขท่ี 8) 30
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ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ

1,595.39 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

2,363.49 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
(ประกอบด้วย 1,595.39 + 768.10 ผืนเลขท่ี8)

(ท่ีท ำกำร สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส มีสถำนะกำรเช่ำ)
27 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. โมร็อกโก 33 Avenue Lalla Meriem Rabat - 2,000 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ กรุงรำบัต ณ กรุงรำบัต

ท ำเนียบ ออท. โมร็อกโก 113 Des Zaers Rabat - 2,322 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงรำบัต หรือเท่ำกับ 1 1 80.5 ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

28 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. อียิปต์ 9 Sharia Bahgat Pasha Aly Zamalek กรุงไคโร 1,275.65 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงไคโร ณ กรุงไคโร ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
(ท่ีท ำกำร สอท. ณ กรุงไคโร มีสถำนะกำรเช่ำ)

29 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. เคนยำ Rose Avenue ไนโรบี - 1.083 เอเคอร์ - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงไนโรบี ณ กรุงไนโรบี หรือเท่ำกับ 2 2 83 ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

30 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. แอฟริกำใต้ 300 Olivier Brooklyn Pretoria Gauteng - - 5 2 17.25 ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงพริทอเรีย ณ กรุงพริทอเรีย ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556 
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
31 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. อินโดนีเซีย 74 JI. Lman Bonjol Menteng Area จำกำร์ตำ 1,550 ตร.ม. - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ณ กรุงจำกำร์ตำ  ณ กรุงจำกำร์ตำ ต่อมำ ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
ใช้เป็นท่ีท ำกำร สอท. 
ณ กรุงจำกำร์ตำ
บ้ำนพักประจ ำต ำแหน่ง อินโดนีเซีย 10(24) JI. Widya Chandra Kebayoran จำกำร์ตำเซรำตัน 1,130 ตร.ม. - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

อัครรำชทูต Complek Baru ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

สถำนเอกอัครรำชทูต อินโดนีเซีย Kav. JI. DR Ide Anak Kawasan Jakarta 12950 5,000 ตร.ม. - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

และท ำเนียบ ออท. E 3.3 Agung Gde Agung Mege Kuningan ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
ณ กรุงจำกำร์ตำ No. 3 

(Lot 8.8)
32 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. 91 Pyay Road ย่ำงกุ้ง - 6.10* ไร่ - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงย่ำงกุ้ง ณ กรุงย่ำงกุ้ง *ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
6.13** ไร่ - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

33 สถำนกงสุลใหญ่ ท่ีท ำกำร สกญ. และ มำเลเซีย 1 อำเยร์รำยำ (ปัจจุบัน ปีนัง นอร์ธอีส 69,832 ตร.ฟุต 3 3 71 ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ เมืองปีนัง บ้ำนพัก กสญ. ณ เมืองปีนัง ช่ือตนกูอับดุลรำห์มำน) (ปัจจุบันเป็นรัฐปีนัง) ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

(ท่ีท ำกำร สกญ. อยู่พ้ืนท่ีเดียวกันกับบ้ำนพัก กสญ.)
34 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ฟิลิปปินส์ 107 Rasa Street Legaspi Village, Metro Manila 888* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงมะนิลำ ณ กรุงมะนิลำ (Thailand St.,) Makati City *ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

568.26** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ

ท ำเนียบ ออท. ฟิลิปปินส์ 14 Jacaranda St., เทศบำล Makati Province of Rizal 4,528.06* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงมะนิลำ Forbres Park, *ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

4,700** " - - - **ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
(3,149 + 1,551) **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

35 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. บรูไน 2 Simpang 682, Jalan Brunei - 1.298 เอเคอร์ - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ณ บันดำร์ เสรีเบกำวัน ณ บันดำร์เสรีเบกำวัน Tutong, Kampong Darussalam (หรือ 3 ไร่)

Bunut
(ท่ีท ำกำร สอท. ณ บันดำร์เสรีเบกำวัน มีสถำนะกำรเช่ำ)

36 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. และ สิงคโปร์ 370 Orchard Road Singapore - 17,488.90 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ สิงคโปร์ ท ำเนียบ ออท. ณ สิงคโปร์ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
(ท่ีท ำกำร สอท. ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกันกับท ำเนียบ ออท.)

37 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. ญ่ีปุ่น 3-14-6 Kamiosaki Shinagawa-Ku Tokyo 2,509.47 ทสุโมะ - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงโตเกียว ณ กรุงโตเกียว หรือเท่ำกับ 5 - 97 ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

38 สถำนกงสุลใหญ่ บ้ำนพัก กสญ. ญ่ีปุ่น 24-31 - Ashiya Hyogo 1,013.52 ตร.เมตร - 2 52.9 ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ นครโอซำกำ ณ นครโอซำกำ Rokurokusou-cho (postal code 659) (1,011.53 + 1.99) ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

(ท่ีท ำกำร สกญ. ณ นครโอซำกำ มีสถำนะกำรเช่ำ)
39 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. สำธำรณรัฐ 653-7 ฮันน ำ ดอง ยองซำน กุ กรุงโซล 650.10 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงโซล ณ กรุงโซล เกำหลีใต้ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ

ท ำเนียบ ออท. ณ กรุงโซล สำธำรณรัฐ 105-6 อีแตวอน-ดอง ยองซำนกุ กรุงโซล 1,054.61 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง  ปี 2551

เกำหลีใต้ ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

40 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. เนปำล 167/4 Ward No.3 Bansbari- Kathmandu Nepal 10,952* ตร.ฟุต - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551
ณ กรุงกำฐมำณฑุ ณ กรุงกำฐมำณฑุ Maharajgunj Road หรือเท่ำกับ - 2 35 *ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

1,017.44** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ท ำเนียบ ออท. เนปำล - Dev Niwas, Kathmandu Nepal 13,552.10 ตร.เมตร - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงกำฐมำณฑุ Maharajgunj Road ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

41 สถำนเอกอัครรำชทูต ท่ีท ำกำร สอท. ศรีลังกำ 43 Dr. C.W.W. โคลัมโบ - 25.46 เพิรช์ - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงโคลัมโบ ณ กรุงโคลัมโบ (อำคำรหลังเดิม) Kannangara Mawatha หรือเท่ำกับ - 1 59.12
อเล็กซำนดรำ เพลซ (ช่ือเดิม)

636.48 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

ท ำเนียบ ออท. ศรีลังกำ 10 Sir Ernest De Silva โคลัมโบ - 68.27 เพิรช์ - - - ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงโคลัมโบ Mawatha หรือเท่ำกับ - 4 26.68 ข้อมูล ทร.08 ปี 2551

42 สถำนกงสุลใหญ่ ท่ีท ำกำร สกญ. ซำอุดิอำระเบีย 2 Safwan Ibn Wahb St, - - 866.93 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
ณ เมืองเจดดำห์ ณ เมืองเจดดำห์

(บ้ำนพัก กสญ. ณ เมืองเจดดำห์ มีสถำนะกำรเช่ำ)
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ
43 สถำนเอกอัครรำชทูต อำคำรท่ีท ำกำร สอท. อิหร่ำน 4 Baharestan เตหะรำน เตหะรำน 2,411.93* ตร.เมตร - - - *ฉบับทะเบียนกลำง ปี 2551

ณ กรุงเตหะรำน และท ำเนียบ ออท. *ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
ณ กรุงเตหะรำน

2,411.21** ตร.เมตร - - - **ข้อมูล ทร.08 ปี 2551
หรือเท่ำกับ 1 2 -

44 สถำนเอกอัครรำชทูต ท ำเนียบ ออท. ออสเตรเลีย 15 Mugga Way Red Hill, Australian 384.80 ตร.เมตร - - - ข้อมูล ทร.08 ปี 2558

ณ กรุงแคนเบอร์รำ ณ กรุงแคนเบอร์รำ Canberra Capital Territory ข้อมูล ทร.08 ปี 2560

เช่ำท่ีดินพร้อมอำคำร 99 ปี 
45 สถำนกงสุลใหญ่ ท่ีท ำกำร สกญ.  มำเลเซีย 4426 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 2 เอเคอร์ 670 Squase depas หรือ 6 ไร่ *ฉบับทะเบียนกลำง 2551

ณ เมืองโกตำบำรู และ บ้ำนพัก กสญ. เลขท่ี 8856 3 งำน หรือ 10,804.40 ตร.ม.*
ณ เมืองโกตำบำรู 1
และใช้เป็นส ำนักงำน อำคำรเอนกประสงค์ต่ำงๆ 2 เอเคอร์ 670 เคปำส หรือ 6 ไร่ 3 งำน** **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

เลขท่ี 8867 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 165.8 Squase depas หรือ 1 งำน 68 ตร.วำ ฉบับทะเบียนกลำง 2551
2 หรือ 670.6 ตร.ม. ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

เลขท่ี 8868 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 431.5 Squase depas หรือ 1,745.9 ตร.ม. *ฉบับทะเบียนกลำง 2551
3 หรือ 1 ไร่ 36 ตร.วำ*

431.5 Squase depas หรือ 1 ไร่ 36 ตร.วำ** **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556
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หมายเหตุ 21 ท่ีดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศท่ีไม่สามารถแยกราคาท่ีดินหรืออาคารและส่ิงปลูกสร้างได้ ปี 2563
ท่ีต้ัง เน้ือท่ี

ล ำ สอท./สกญ./คผถ./ กำรใช้ประโยชน์ ประเทศ เลขท่ี ถนน เมือง รัฐ ตำมหน่วย หน่วย ไร่ งำน ตำ หมำยเหตุ
ดับ สนง. วัดของ วัด รำง
ท่ี ประเทศ วำ

เลขท่ี 8872 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 172.8 Squase depas หรือ 698.9 ตร.ม. *ฉบับทะเบียนกลำง 2551
4 หรือ 1 งำน 74 ตร.วำ*

172.8 Squase depas หรือ 1 งำน 74 ตร.วำ** **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

เลขท่ี 8873 เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 246.2 Squase depas หรือ 996.3 ตร.ม. *ฉบับทะเบียนกลำง 2551
5 หรือ 2 งำน 49 ตร.วำ*

246.2 Squase depas หรือ 2 งำน 49 ตร.วำ** **ข้อมูล ทร.08 ปี 2556

รวม 5 ฉบับ เปงกำรันซีปำ โกตำบำรู กลันตัน 9 ไร่ 1 งำน 28 ตร.วำ ฉบับทะเบียนกลำง 2551
(3 เอเคอร์ กับ 686.3 depas)
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กระทรวงการต่างประเทศ 
รายงานรายได้แผ่นดิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

           (หน่วย : บาท) 
 หมายเหตุ 2563          2562 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ     
     รายได้แผ่นดิน – ภาษ ี  -  - 
     รายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี *  5,659,162,306.33  7,408,840,328.05 
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  5,659,162,306.33  7,408,840,328.05 
หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง  -  - 
      รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย  -  - 
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ  5,659,162,306.33  7,408,840,328.05  
      รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง  (3,819,549,638.95)   (3,172,724,304.24)  
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
รายได้แผ่นดินรอน าส่ง ยกมา 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง ** 

 1,839,612,667.38 
23,463,188,801.40 

25,302,801,468.78 

 4,236,116,023.81 
19,227,072,777.59 

23,463,188,801.40 
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง  (25,302,801,468.78)  (23,463,188,801.40) 
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  -  - 
     
     
* รายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี     
      รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ  3,961,386,660.74  6,993,714,790.74 
      รายได้ดอกเบี้ยและเงนิปนัผล  2,758,371.81  2,024,304.89 
      รายได้อื่น  1,695,017,273.78       413,101,232.42 
รวมรายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี  5,659,162,306.33  7,408,840,328.05 
 
** รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง     
      รายได้แผน่ดินรอน าส่งคลัง - ในประเทศ  8,896,900.00  - 
      รายได้แผน่ดินรอน าส่งคลัง - ต่างประเทศ  25,293,904,568.78  23,463,188,801.40      
รวมรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง  25,302,801,468.78  23,463,188,801.40 
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