
ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

รวมท้ังส้ิน 65,718,700.00    15,200,900.00        17,834,500.00   32,683,300.00    

65,718,700.00    15,200,900.00        17,834,500.00   32,683,300.00    

65,718,700.00    15,200,900.00        17,834,500.00   32,683,300.00    

64,293,400.00    13,788,200.00        17,834,500.00   32,670,700.00    

1 กระบ่ี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบ่ี ต่าบลกระบ่ีใหญ่ อ่าเภอ

เมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

1 คัน 886,400.00          870,000.00             16,400.00               

2 ก่าแพงเพชร เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด่า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อ

นาที นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก ต่าบลสักงาม อ่าเภอคลองลาน 

จังหวัดก่าแพงเพชร

1 เคร่ือง 120,000.00          -                        120,000.00        -                    

3 ฉะเชิงเทรา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่าบลหน้าเมือง อ่าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 คัน 1,772,800.00       1,670,000.00           -                   102,800.00             

4 ชัยนาท ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมพร้อมเทพ้ืนหินขัด ส่านักงานสหกรณ์

จังหวัดชัยนาท ต่าบลบางหลวงอ่าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 340,300.00          340,300.00         5  งานจ้างเหมา อนุมัติ

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(รอลงนามสัญญา)

15-Jan-64 อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูล

ของผู้รับจ้าง

 

5 ชุมพร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ต่าบลท่าแซะ อ่าเภอท่าแซะ จังหวัด

ชุมพร

1 คัน 886,400.00          -                        780,000.00        106,400.00           

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนงบประมำณรำยจ่ำยลักษณะลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

งบลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

6 ชุมพร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์ปะทิวต่าบลทะเลทรัพย์ อ่าเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร

1 คัน 886,400.00          -                        780,000.00        106,400.00            

7 ชุมพร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์หลังสวน ต่าบลหาดยาย อ่าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร

1 คัน 886,400.00          -                        780,000.00        106,400.00            

8 ชุมพร ก่อสร้างรางระบายน่้ารูปตัววีขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 0.07เมตร

 ยาว 288 เมตร นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ต่าบลท่าแซะ อ่าเภอท่าแซะ

 จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 669,500.00          669,500.00         3  งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างประกาศ

ประกวดราคา/

ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

15-Jan-64 ประกาส e-bidding 

วันท่ี 17 ธ.ค.63 ไม่มีผู้

ย่ืนเสนอราคา จึง

ประกาศคร้ังท่ี 2 วันท่ี 

29 ธ.ค.63

 

9 เชียงใหม่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต่าบลช้างม่อย อ่าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 คัน 1,772,800.00       1,762,000.00      10,800.00               

10 เชียงใหม่ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม นิคมสหกรณ์พร้าว ต่าบลแม่แวน

อ่าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 412,400.00          412,400.00             -                     

11 เชียงใหม่ ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเก็บพัสดุ ส่านักงานสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต่าบลช้างม่อย อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่

1 แห่ง 221,300.00          -                        221,300.00        -                     

12 เชียงใหม่ ปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ต่าบลช้างม่อย อ่าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 45,100.00           -                        45,100.00          -                     

13 ตราด รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ต่าบลบางพระ อ่าเภอเมือง

ตราด จังหวัดตราด

1 คัน 886,400.00          -                        839,000.00        47,400.00           



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

14 ตาก เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด่า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อ

นาที นิคมสหกรณ์แม่สอด ต่าบลแม่กาษา อ่าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก

1 เคร่ือง 120,000.00          -                        120,000.00        -                    

15 ตาก ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด100 ตารางเมตร หลังคาทรงโค้ง

ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ต่าบลน่้ารึม อ่าเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก

1 แห่ง 363,000.00          -                        363,000.00        -                     

16 นครราชสีมา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ต่าบลในเมือง อ่าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 คัน 886,400.00          -                        886,000.00        400.00                

17 นครสวรรค์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ต่าบลนครสวรรค์ตก 

อ่าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

3 คัน 2,659,200.00       -                        2,544,000.00      115,200.00             

18 นครสวรรค์ ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ขนาด 96ตารางเมตร ส่านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต่าบลนครสวรรค์ตก อ่าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์

1 แห่ง 499,000.00          499,000.00             -                       

19 น่าน รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ต่าบลฝายแก้ว อ่าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน

1 คัน 886,400.00          736,000.00             150,400.00             

20 บุรีรัมย์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ต่าบลในเมือง อ่าเภอเมือง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 คัน 2,659,200.00       -                        2,394,000.00      265,200.00         

21 บุรีรัมย์ ปรับปรุงคันสระน่้า ขนาดกว้าง 25เมตร ยาว 45 เมตรส่านักงาน

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ต่าบลในเมือง อ่าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด

บุรีรัมย์

1 แห่ง 243,000.00          243,000.00             -                       



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

22 ปัตตานี ติดต้ังฝาคูระบายน่้าเหล็ก ขนาด0.46 x 0.50 ม. จ่านวน 100 ชุด

ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีต่าบลรูสะมิแล อ่าเภอเมือง

ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 211,800.00          -                        149,000.00        62,800.00           

23 พัทลุง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ต่าบลคูหาสวรรค์ อ่าเภอ

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 คัน 1,772,800.00       1,772,800.00       5  งานจ้างเหมา อนุมัติ

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(รอลงนามสัญญา)

8-Jan-64

24 พัทลุง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาด 21ตารางเมตร ส่านักงานสหกรณ์

จังหวัดพัทลุง ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ต่าบลคูหาสวรรค์ 

อ่าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 293,700.00          259,000.00             34,700.00               

25 เพชรบูรณ์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่าบลสะเดียง อ่าเภอ

เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 คัน 1,772,800.00       1,452,000.00           -                   320,800.00         

26 แพร่ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาด49.5 ตารางเมตร ส่านักงานสหกรณ์

จังหวัดแพร่ ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ต่าบลทุ่งโฮ้งอ่าเภอ

เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 412,000.00          412,000.00             -                        

27 ราชบุรี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ต่าบลหน้าเมือง อ่าเภอ

เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 คัน 886,400.00          -                        746,000.00        140,400.00            

28 ล่าพูน รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดล่าพูน ต่าบลเวียงยองอ่าเภอเมือง

ล่าพูน จังหวัดล่าพูน

1 คัน 886,400.00          886,400.00         3  งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างประกาศ

ประกวดราคา/

ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

20-Jan-64 ด่าเนินตามข้ันตอนการ

ประกวดราคา และมีผู้

ย่ืนเสนอราคา 3 ราย 

แต่ย่ืนเอกสารไม่

ถูกต้องครบถ้วน จึง

ยกเลิกประกวดราคา

เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค.63

ด่าเนินการประกาศ

ประกวดราคาคร้ังท่ี 2 

ด่าเนินการจัดท่ารูปแบบ

รายการ/TOR แล้วเสร็จ/

ก่าหนดราคากลาง เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง

ประกาศร่างวิจารณ์ TOR



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

29 ศูนย์ฯ 11 จ.พิษณุโลก ปรับปรุงต่อเติมอาคารส่าหรับจัดกิจกรรมฝึกอบรมศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 11จังหวัดพิษณุโลก ต่าบลวังทอง อ่าเภอ

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 507,900.00          507,900.00         5  งานจ้างเหมา อนุมัติ

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(รอลงนามสัญญา)

11-Jan-64 แจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา

 วันท่ี 30 ธ.ค. 63

30 ศูนย์ฯ 13 จ.ชัยนาท ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอพักศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี

 13 จังหวัดชัยนาท ต่าบลบางหลวง อ่าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 197,000.00          -                        195,500.00        1,500.00             

31 ศูนย์ฯ 13 จ.ชัยนาท ปรับปรุงพ้ืนอาคารหอพัก ขนาด577 ตารางเมตร ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 13จังหวัดชัยนาท ต่าบลบางหลวงอ่าเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 302,600.00          -                        301,500.00        1,100.00             

32 ศูนย์ฯ 18 จ.สงขลา จอรับภาพ แบบแขวน พร้อมขาต้ังขนาดเส้นทแยงมุม 100 น้ิว 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลา ต่าบล

พะวง อ่าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 จอ 7,900.00             -                        7,900.00            -                       

33 ศูนย์ฯ 20 จ.สุราษฎร์ธานีปรับปรุงห้องพัสดุ ขนาด 45ตารางเมตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 20จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่าบลท่าข้ามอ่าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 248,000.00          -                        243,000.00        5,000.00              

34 ศูนย์ฯ 5 จ.นครราชสีมา ติดต้ังโครงแผงตาข่ายสานกันนกอาคารส่านักงานและอาคาร

หอพักศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5 จังหวัด

นครราชสีมาต่าบลหนองบัวศาลา อ่าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

1 แห่ง 141,000.00          -                        141,000.00        -                       

35 สกลนคร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ต่าบลธาตุเชิงชุม อ่าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 คัน 1,772,800.00       1,771,400.00           1,400.00                

36 สงขลา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต่าบลเขารูปช้าง อ่าเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 คัน 886,400.00          886,400.00         4 งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างเปิดซอง/

e-Auction, e-bidding

ประกาศผู้ขนะ วันท่ี 5

 พ.ย.63 และมีผู้มาย่ืน

อุทธรณ์วันท่ี 12 พ.ย.

63 และได้ส่งหนังสือ

อุทธรณ์ไปยังประธาน

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 

กรมบัญชีกลาง

เรียบร้อยแล้ว อยู่



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

37 สมุทรสงคราม เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด่า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ

นาที ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ต่าบลแม่กลองอ่าเภอ

เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เคร่ือง 90,000.00           -                        90,000.00          -                    

38 สมุทรสาคร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์โคกขามต่าบลโคกขาม อ่าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร

1 คัน 886,400.00          875,000.00             11,400.00              

39 สมุทรสาคร ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ขนาด 48ตารางเมตร นิคมสหกรณ์โคกขาม

ต่าบลโคกขาม อ่าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

1 แห่ง 640,000.00          640,000.00         3  งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างประกาศ

ประกวดราคา/

ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

1-Feb-64 จะด่าเนินการประกาศเปิด

ซองในวันท่ี 8 ม.ค.64

40 สระแก้ว รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์สระแก้วต่าบลศาลาล่าดวน อ่าเภอเมืองสระแก้ว

 จังหวัดสระแก้ว

1 คัน 886,400.00          885,000.00             1,400.00                

41 สระแก้ว รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์วังน่้าเย็นต่าบลคลองหินปูน อ่าเภอวังน่้าเย็น 

จังหวัดสระแก้ว

1 คัน 886,400.00          885,000.00             1,400.00                



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

42 สระบุรี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ต่าบลปากเพรียว อ่าเภอ

เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 คัน 886,400.00          886,400.00         2  งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างจัดท่าแบบรูป

รายการ/TOR แล้ว

เสร็จ/ก่าหนดราคากลาง

31-Jan-64 เม่ือวันท่ี 7 ธ.ค.63 

คณะกรรมการได้

ร่วมกันพิจารณาผล 

ปรากฎว่าผู้ย่ืนข้อเสนอ

ท้ัง 2 ราย มีการเสนอ

บัญชีเอกสารไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน และมี

รายละเอียดไม่

สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติงานฯ ท่ี

เป็นสาระส่าคัญ จึง

ยกเลิกประกาศ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ และให้

อยู่ระหว่างข้ันตอนรับฟัง

ความคิดเห็นร่าง TOR 

พร้อมกับร่างประกาศ และ

ร่างเอกสารประกวดราคา

43 ส่วนกลาง ปรับปรุงห้องน่้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 2 

และ3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 4,000,000.00       4,000,000.00       2  งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างจัดท่าแบบรูป

รายการ/TOR แล้ว

เสร็จ/ก่าหนดราคากลาง

25-Feb-64 มีการปรับแบบให้

เป็นไปตามข้อเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจริง เพ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่าในการ

ปรับปรุงงาน ขณะน้ีอยู่

ระหว่างกรมโยธาธิการ

และผังเมืองประเมิน
44 ส่วนกลาง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 2

และ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 20,000,000.00      20,000,000.00     2  งานจ้างเหมา อยู่

ระหว่างจัดท่าแบบรูป

รายการ/TOR แล้ว

เสร็จ/ก่าหนดราคากลาง

25-Feb-64 มีการปรับแบบให้

เป็นไปตามข้อเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจริง เพ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่าในการ

ปรับปรุงงาน ขณะน้ีอยู่

ระหว่างการไฟฟ้านคร

หลวงประเมินราคา 

และจะต้องด่าเนินการ

ขออนุม้ติกับส่านัก

งบประมาณ เน่ืองจาก

เป็นรายการส่ิงก่อสร้าง

มูลค่า 10 ล้านบาทข้ึน



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

45 สุโขทัย รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต่าบลธานี อ่าเภอเมือง

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 คัน 886,400.00          711,000.00             175,400.00            

46 สุโขทัย รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์คีรีมาศต่าบลหนองจิก อ่าเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย

1 คัน 886,400.00          711,000.00             175,400.00            

47 สุพรรณบุรี ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุขนาด 75 ตารางเมตรส่านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ต่าบลท่าระหัด อ่าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 362,000.00          362,000.00             -                        

48 สุราษฎร์ธานี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่าบลมะขามเต้ีย 

อ่าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 คัน 886,400.00          -                        878,000.00        8,400.00               

49 สุรินทร์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต่าบลในเมือง อ่าเภอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2 คัน 1,772,800.00       -                        1,770,000.00      2,800.00              

50 หนองบัวล่าภู ก่อสร้างระบบวางท่อ คสล. พร้อมบ่อรับน่้า ยาว 86.5 เมตร

ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล่าภู ต่าบลล่าภู อ่าเภอเมือง

หนองบัวล่าภู จังหวัดหนองบัวล่าภู

1 แห่ง 162,700.00          162,400.00             -                   300.00                   

51 อ่างทอง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต่าบลย่านซ่ือ อ่าเภอเมือง

อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 คัน 886,400.00          -                        886,400.00        -                       



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ ก่อหน้ีผูกพันและท ำ 

PO ในระบบ GFMIS

เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อหน้ี 

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

(1) (2) (3) (4) = (1) - (2) - (3)

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

52 อุทัยธานี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก นิคมสหกรณ์ทับเสลาต่าบลทุ่งนางาม อ่าเภอลานสัก จังหวัด

อุทัยธานี

1 คัน 886,400.00          -                        791,800.00        94,600.00              

53 อุบลราชธานี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ต่าบลวารินช่าราบ 

อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 คัน 886,400.00          872,000.00             14,400.00               

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1,425,300.00       1,412,700.00           -                   12,600.00           

54 ศูนย์สารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรม ส่านักพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ 1,425,300.00       1,412,700.00           12,600.00               

* สถานะการด่าเนินการ ให้ระบุหมายเลข

0 =  ยังไม่ได้ด่าเนินการ  

1 =  งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการส่ารวจออกแบบ/ก่าหนดคุณลักษณะ SPEC

2 =  งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดท่าแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/ก่าหนดราคากลาง  

3 =  งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง   

4 =  งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-bidding

5 =  งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

6 =  ด่าเนินการเอง

7 =  รายการโอนเปล่ียนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

 

 

 


