
 

 

แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

โครงการ / กิจกรรม 

ชื่อ รายการพัสดุ 

เงินคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

จํานวน ๑ เครื่อง จากเงิน ๑๓% 

จัดซื้อคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

การจัดซื้อครุภณัฑกลองถายรูป

พรอมอุปกรณ จาํนวน ๑ ชุด จาก

เงิน ๑๓% 

จัดซื้อกลองถายรูป จาํนวน ๑ 

เชน เลนส ไฟแฟลช กระเปา ขาตัง้กลอง ไมโครโฟน  ฯลฯ

การจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร

โนตบุกพรอมอุปกรณ จํานวน ๒ ชุด 

จากเงิน ๑๓% 

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกจํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และ

เครื่องอานบารโคต จํานวน ๓ ชุด 

ตามโครงการตรวจลงตรา e-visa 

จากเงิน ๑๓% 

จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 

จัดซื้อเครื่องอานบารโคต จํานวน 

การปรับปรุงซอมแซมระบบทําความ

รอน-เย็น อาคารท่ีทําการ สอท. 

จํานวน ๓ เครื่อง จากเงิน ๑๓% 

จัดซื้อเครื่องทําความรอน-เย็น จํานวน 

ดําเนินการติดตั้ง 

การปรับปรุงซอมแซมพื้นผิวท่ีจอด

รถยนตอาคารที่ทําการ สอท. จาก

เงิน ๑๓% 

 

การปรับปรุงซอมแซมพื้นผิวท่ีจอดรถยนตอาคารท่ีทําการ 

สอท. 

แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  ปงบประมาณ ๒๕๖๓ สถานะ ณ วันท่ี 

เวลาที่จะซื้อหรือจาง (ไตรมาส)* 

รายการพัสดุ (ประเภทพสัด)ุ ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ม.ีค. เม.ย. – มิ.ย. ก

. 2563 (เงิน 13%) 

(Server) จํานวน ๑ เครื่อง     

๑ ตัว พรอมอุปกรณทีเ่กี่ยวของ 

เชน เลนส ไฟแฟลช กระเปา ขาตัง้กลอง ไมโครโฟน  ฯลฯ 

    

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกจํานวน ๒ เครื่อง พรอมอุปกรณ      

ะจํานวน ๓ ชุด พรอมอุปกรณ  

จัดซื้อเครื่องอานบารโคต จํานวน ๓ ตัว 

    

เย็น จํานวน ๓ เครื่อง พรอมการ     

การปรับปรุงซอมแซมพื้นผิวท่ีจอดรถยนตอาคารท่ีทําการ     

สถานะ ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

วงเงนิที่จะซื้อหรือจาง 

ก.ค. – ก.ย. 

 ๕,๑๗๓.๕๙ ดอลลารสหรัฐ 

 ๔,๓๙๓.๕๗ ดอลลารสหรัฐ 

 ๕,๒๐๑.๘๔ ดอลลารสหรัฐ 

 ๖,๘๔๕ ดอลลารสหรัฐ 

 ๖๒,๒๕๔ ดอลลารสหรัฐ 

 ๓๗๗,๔๘๐ ดอลลารสหรัฐ 



 

 

เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน คาครุภัณฑ

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องทําความ

รอน-เย็น แบบแยกสวน จํานวน ๒๒ 

เครื่อง จากเงิน งปม. ๒๕๖๓ งบ

ลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องทําความรอน-

เครื่อง พรอมการรื้อถอน (ของเดิม

การจัดซื้ออุปกรณเก็บขอมูลระดับ

เครือขาย จํานวน ๑ ชุด จากเงิน งป

ม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้ออุปกรณเก็บขอมูลระดับเครือขาย จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเกาอีร้บัประทาน

อาหาร จํานวน ๖ ตัว จากเงิน งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเกาอ้ีรับประทานอาหาร จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องดูดฝุน 

จํานวน ๑ เครื่อง จากเงนิ งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑตูนริภัย จํานวน ๑ 

ตู จากเงิน งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คา

ครุภณัฑ 

การจัดซื้อตูนิรภยั จํานวน ๑ ตู

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องทําลาย

เอกสาร จํานวน ๑ เครื่อง จากเงนิ 

งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 

การจัดซื้อครุภณัฑไฟอุนอาหาร 

จํานวน ๖ อัน จากเงนิ งปม. ๒๕๖๓ 

งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อไฟอุนอาหาร จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑตูแชแข็ง จํานวน 

๑ ตู จากเงนิ งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน 

คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อตูแชแข็ง จํานวน ๑ 

งบลงทุน คาครุภัณฑ 

-เย็น แบบแยกสวน จํานวน ๒๒ 

ของเดิม) และติดตั้ง (ของใหม) 

    

การจัดซื้ออุปกรณเก็บขอมูลระดับเครือขาย จํานวน ๑ ชุด     

การจัดซื้อเกาอ้ีรับประทานอาหาร จํานวน ๖ ตัว     

การจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน ๑ เครื่อง     

ตู     

การจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จาํนวน ๑ เครื่อง     

การจัดซื้อไฟอุนอาหาร จํานวน ๖ อัน     

๑ ตู     

 ๒๒๙,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๔,๕๙๖ ดอลลารสหรัฐ 

 ๗๔๙.๑๙ ดอลลารสหรัฐ 

 ๔๙๙.๙๙ ดอลลารสหรัฐ 

 ๕๓๙ ดอลลารสหรัฐ 

 ๗,๒๓๐.๑๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๖๙๙.๕๔ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒,๓๗๘.๖๔ ดอลลารสหรัฐ 



 

 

การจัดซื้อครุภณัฑตูเย็น ขนาดไมตํ่า

กวา ๒๙ นิ้ว จํานวน ๑ ตู จากเงิน 

งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมต่ํากวา 

การจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณ จาํนวน ๑๒ ชุด จาก

เงิน งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คา

ครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณจํานวน ๕ ชุด จากเงนิ 

งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณจาํนวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องสํารองไฟ 

จํานวน ๔๐ เครื่อง จากเงิน งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องพิมพเลเซอร

สี จํานวน ๒ เครื่อง จากเงิน งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องพิมพเลเซอร

สี จํานวน ๒ เครื่อง จากเงิน งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องพิมพขาว-

ดํา จํานวน ๑๒ เครื่อง จากเงิน งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องพิมพขาว-ดํา จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑกลองสําหรับ

ระบบประชุมทางไกล จาํนวน ๓ ชุด 

จากเงิน งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คา

ครุภณัฑ 

การจัดซื้อกลองสําหรบัระบบประชุมทางไกล จํานวน 

การจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมต่ํากวา ๒๙ นิ้ว จํานวน ๑ ตู     

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน ๑๒ ชุด     

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณจาํนวน ๕ ชุด     

การจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน ๔๐ เครื่อง     

การจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน ๒ เครื่อง     

การจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน ๒ เครื่อง     

ดํา จํานวน ๑๒ เครื่อง     

การจัดซื้อกลองสําหรบัระบบประชุมทางไกล จํานวน ๓ ชุด     

 ๑,๘๔๘.๖๔ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒๒,๓๙๑.๐๔ ดอลลารสหรัฐ 

 ๖,๑๔๘.๓๕ ดอลลารสหรัฐ 

 ๕,๓๔๒.๔๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๓,๕๑๗.๐๘ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑,๒๖๙.๘๘ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑,๖๔๐.๘๘ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒,๓๙๗ ดอลลารสหรัฐ 



 

 

การจัดซื้อครุภณัฑไมคลอยไรสาย

สําหรับหองประชุม จํานวน ๘ ชุด 

จากเงิน งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คา

ครุภณัฑ 

การจัดซื้อไมคลอยไรสายสําหรับหองประชุม จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องโทรศัพท

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต จํานวน ๓ 

ชุด จากเงนิ งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน 

คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องโทรศัพทผานเครอืขายอินเตอรเนต็ จํานวน 

ชุด 

การจัดซื้อครุภณัฑโตะหมูบูชา หมู ๙ 

จํานวน ๑ ชุด จากเงนิ งปม. ๒๕๖๓ 

งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อโตะหมูบูชา หมู ๙ จํานวน 

การจัดซื้อครุภณัฑเครื่องเปาใบไม 

จํานวน ๑ เครื่อง จากเงนิ งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อเครื่องเปาใบไม จํานวน 

 

 

การจัดซื้อครุภณัฑท่ีนอน ขนาด King 

size พรอมฐานรอง จํานวน ๑ ชุด 

จากเงิน งปม. ๒๕๖๓ งบลงทุน คา

ครุภณัฑ 

การจัดซื้อที่นอน ขนาด King size 

ชุด 

การจัดซื้อครุภณัฑท่ีนอน ขนาด 

Queen size พรอมฐานรองและหัว

เตียง จํานวน ๑ ชุด จากเงนิ งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อที่นอน ขนาด Queen size 

เตียง จํานวน ๑ ชุด 

การจัดซื้อครุภณัฑท่ีนอน ขนาด 

Twin size พรอมฐานรองและหัว

เตียง จํานวน ๑ ชุด จากเงนิ งปม. 

๒๕๖๓ งบลงทุน คาครุภณัฑ 

การจัดซื้อที่นอน ขนาด Twin size 

จํานวน ๑ ชุด 

การจัดซื้อไมคลอยไรสายสําหรับหองประชุม จํานวน ๘ ชุด     

การจัดซื้อเครื่องโทรศัพทผานเครอืขายอินเตอรเนต็ จํานวน ๓     

จํานวน ๑ ชุด     

การจัดซื้อเครื่องเปาใบไม จํานวน ๑ เครื่อง     

King size พรอมฐานรอง จํานวน ๑     

Queen size พรอมฐานรองและหัว     

Twin size พรอมฐานรองและหัวเตยีง     

 ๘,๓๘๖.๗๒ ดอลลารสหรัฐ 

 ๔,๑๓๐.๘๒ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒๑,๒๐๐ บาท 

 ๑๕๙ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒,๐๔๙ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑,๘๖๗.๕๗ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑,๔๗๒.๑๔ ดอลลารสหรัฐ 



 

 

คาใชสอย 

 

คาเชาทรัพยสิน 

คารับรองและพิธีการ 

คาซอมแซมบํารุงรักษา 

คาจางเหมาบริการและอ่ืน 

คาบํารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสรางในตางประเทศ

คาวัสด ุ คาวัสดุสํานักงาน 

คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

คาวัสดุงานบานงานครัว 

วัสดุวารสารและตํารา 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 

คาเชารถยนต 

โครงการศูนยขอมูลเพ่ือธรุกิจไทยใน

สหรัฐ (BIC) 

- จางเหมาลูกจางโครงการจํานวน 

- จางบริษัทผูเช่ียวชาญเพ่ือดูแล บาํรุงรักษาและสงเสริมการ

เขาถึงของผูใชสําหรับเว็บไซตและหนา 

โครงการแกปญหาการคามนุษย การ

ใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ 

จางเหมาลูกจางโครงการจํานวน 

โครงการจัดทําขาวสารและพัฒนา

ชองทางสื่อสารเพ่ือสรางความเช่ือมั่น

และเสรมิสรางภาพลักษณไทยใน

สหรัฐ 

 

โครงการจัดจางที่ปรึกษา 

โครงการจัดทําบัตรประจําตัว

ประชาชนสําหรับผูมีสญัชาติไทยที่

อาศัยอยูในตางประเทศ 

จางเหมาลูกจางโครงการจํานวน 

โครงการกงสลุสญัจร 

 

คาเชารถยนต 

 

คาบํารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสรางในตางประเทศ 

   

 

 

 

 

    

    

จางเหมาลูกจางโครงการจํานวน ๑ ราย 

จางบริษัทผูเช่ียวชาญเพ่ือดูแล บาํรุงรักษาและสงเสริมการ

เขาถึงของผูใชสําหรับเว็บไซตและหนา Facebook  

    

จางเหมาลูกจางโครงการจํานวน ๑ ราย     

    

จางเหมาลูกจางโครงการจํานวน ๑ ราย     

    

 ๗,๒๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๑๗๖,๕๑๓.๗๗ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒๐,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๗,๗๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๑๖,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

๘๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๕,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒๐,๓๓๐.๓๒ ดอลลารสหรัฐ 

๓,๔๘๘.๗๕ ดอลลารสหรัฐ 

 ๒๐,๖๓๒.๓๕ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑๓,๕๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑๘,๗๒๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๕,๐๐๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 



 

 

คาจางเหมาบริการลูกจางฝายกงสลุ 

 

จางเหมาบริการลูกจางฝายกงสุล 

โครงการจางที่ปรึกษาออกแบบและ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารฝายกงสุล 

 

คาจางท่ีปรึกษาออกแบบและควบคุม

งานคณะกรรมการปรับปรุงซอมแซม

ทําเนียบ 

 

 

       

       

       

 

       

       

       

 

* ทําเครื่องหมายในชองไตรมาสท่ีจะจัดซื้อจดัจาง 

จางเหมาบริการลูกจางฝายกงสุล ๖ ราย     

    

    

   ผูจัดทํา 

   ลายมือชื่อ .......................................................................

   ชื่อ – ตําแหนง .........นายชางไฟฟาชํานาญงาน..............

   หัวหนาสวนราชการ 

   ลายมือชื่อ .....................................................................

   ชื่อ – ตําแหนง .......เอกอัครราชทตู...............................

 ๒๐๐,๖๔๐.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๙๕๑,๔๘๒.๕๐ ดอลลารสหรัฐ 

 ๑๔,๓๙๒.๐๐ ดอลลารสหรัฐ 

....................................................................... 

.............. 

.......................................................... 

............................... 


