
33.40% 38,230,000.00         -                
ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

รวมท้ังส้ิน 114,468,300.00           33,216,431.00          38,235,594.80          43,016,274.20              

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 114,468,300.00           33,216,431.00          38,235,594.80          43,016,274.20              

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ 114,468,300.00           33,216,431.00          38,235,594.80          43,016,274.20              

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 91,463,100.00             31,036,678.00          22,773,794.80          37,652,627.20              

1 กระบ่ี ปรับปรุงขยำยท่อประธำนสำยน้ ำระบบประปำในนิคมสหกรณ์อ่ำวลึก 

ต ำบลคีรีวงอ ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบ่ี

1 แห่ง 125,500.00                  111,500.00               14,000.00                     10/11/2564

2 กองคลัง เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 26,000

 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร

กรุงเทพมหำนคร

4 เคร่ือง 144,000.00                  144,000.00               -                              

3 กำญจนบุรี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 18,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำญจนบุรีต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง

กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

2 เคร่ือง 55,600.00                    49,800.00                 5,800.00                        เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

14/10/2564

4 กำญจนบุรี ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำญจนบุรี ต ำบลปำกแพรก

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรีจังหวัดกำญจนบุรี

1 แห่ง 179,000.00                  179,000.00                   โอนกลับส่วนกลำงท้ังจ ำนวน 

ไม่ได้ด ำเนินกำรเน่ืองจำกเป็น

ส่ิงก่อสร้ำงของเอกชน(ร้ัว

ส ำนักงำนเป็นของบริษัท

กำญจนบุรีทัวร์)

5 ขอนแก่น เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 18,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3 เคร่ือง 83,400.00                    83,400.00                 -                              

6 ขอนแก่น ปรับปรุงถนนลำดยำง กว้ำง 6เมตร ยำว 480 เมตร นิคมสหกรณ์ดงมูล 

ต ำบลบ้ำนฝำงอ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 1,580,000.00                1,260,000.00             320,000.00                   12 พ.ย. 64

7 ขอนแก่น ก่อสร้ำงอำคำรเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ขนำด 47.25 ตำรำงเมตร ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 358,000.00                  358,000.00               -                              ยกเลิกผู้รับจ้ำงเน่ืองจำก

เอกสำรไม่สมบรูณ์ จึง

ด ำเนินกำรหำผู้รับจ้ำงใหม่

15/11/2564

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนงบประมำณรำยจ่ำยลักษณะลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
งบลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

1



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

8 จันทบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2 คัน 1,772,800.00                1,772,800.00                 เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงรออุทธรณ์กำร

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

และอยู่ระหว่ำงส่งเอกสำรถึง

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์

และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลำง

 (กรมบัญชีกลำงรับเอกสำรเม่ือ

วันท่ี 24/12/2564) เน่ืองจำกผู้

ย่ืนอุทธรณ์เสนอรำคำท่ี 

1,484,000 บำท ต่ ำกว่ำผู้ชนะ

กำรเสนอรำคำท่ี 1,512,000 

บำท แต่ผู้ย่ืนอุทธรณ์ไม่ย่ืน

เอกสำรรับรองกำรผลิตใน

ประเทศไทย

8/10/2564

9 ฉะเชิงเทรำ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 36,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรำต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

6 เคร่ือง 276,600.00                  276,600.00               -                              

10 ฉะเชิงเทรำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมืองอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

1 คัน 886,400.00                  716,000.00               170,400.00                   อยู่ระหว่ำงคืนงบประมำณเหลือ

จ่ำย

11 ฉะเชิงเทรำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี

 หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

1 คัน 1,124,400.00                914,000.00               210,400.00                   อยู่ระหว่ำงคืนงบประมำณเหลือ

จ่ำย

12 ชัยภูมิ ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ต ำบลในเมือง

 อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 513,000.00                  513,000.00                   คร้ังท่ี 1 ยกเลิกเน่ืองจำกไม่

มีผู้ชนะกำรประกวดรำคำ

คร้ังท่ี 2 ยกเลิกเน่ืองจำกไม่

มีผู้ตรงคุณสมบัติทำงเทคนิค

 คร้ังท่ี 3 เน่ืองจำกไม่มีผู้

เสนอรำคำรำยใดตรงตำม

หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำม

ประกำศยกเลิกเม่ือวันท่ี 16

 ธันวำคม 2564

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุมัติ

ปรับรำยละเอียด คุณลักษณะ

เฉพำะของวัสดุ ให้อยู่ในวงเงิน

งบประมำณท่ีได้รับ

14/10/2564

2



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

13 ชุมพร เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) ควำมเร็ว30 แผ่นต่อนำที 

นิคมสหกรณ์หลังสวน ต ำบลหำดยำยอ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 เคร่ือง 105,000.00                  105,000.00               -                              

14 ชุมพร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชุมพร ต ำบลนำชะอัง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 คัน 886,400.00                  880,000.00               6,400.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

3/11/2564

15 ชุมพร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 เมตร ยำว 550เมตร ภำยใน

นิคมสหกรณ์ท่ำแซะ ต ำบลท่ำแซะ อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 1,536,000.00                1,535,000.00             1,000.00                       28/10/2564

16 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 13,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต ำบลช้ำงม่อย อ ำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5 เคร่ือง 105,000.00                  105,000.00               -                              15/11/2564

17 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 26,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต ำบลช้ำงม่อย อ ำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง 36,000.00                    36,000.00                 -                              15/11/2564

18 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 26,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต ำบลช้ำงม่อย อ ำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง 36,000.00                    36,000.00                 -                              15/11/2564

19 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 32,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต ำบลช้ำงม่อย อ ำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 เคร่ือง 296,100.00                  296,100.00               -                              15/11/2564

20 เชียงใหม่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 คัน 1,772,800.00                1,772,800.00                 14/1/2565 กำรก ำหนดรำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพำะบำง

รำยกำรตำมประกำศ

ดังกล่ำว ไม่สอดคล้องต่อ

กำรใช้ประโยชน์กับทำง

รำชกำรเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในกำรใช้

ประโยชน์จำกพัสดุ จึง

จ ำเป็นต้องประกำศ

ประกวดรำคำซ้ือใหม่

อยู่ระหว่ำงประกวดรำคำ ,กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/11/2564

21 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตบล็อกฐำนรำกตอกเสำเข็มคอนกรีต ยำว245 เมตร 

นิคมสหกรณ์แม่แตงต ำบลข้ีเหล็ก อ ำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 1,097,000.00                1,097,000.00                 19/1/2565 อยู่ระหว่ำงจัดท ำหนังสือเชิญ

ชวนไปยังผู้ประกอบกำร,กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

18/11/2564

3



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

22 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตบล็อกแบบไม่ตอกเสำเข็ม ยำว 360 เมตรนิคม

สหกรณ์แม่แตง ต ำบลท่ำข้ีเหล็ก อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 884,000.00                  884,000.00                    19/1/2565 อยู่ระหว่ำงจัดท ำหนังสือเชิญ

ชวนไปยังผู้ประกอบกำร,กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

18/11/2564

23 เชียงใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในบริเวณนิคมสหกรณ์พร้ำวต ำบลแม่แวน 

อ ำเภอพร้ำวจังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 406,000.00                  406,000.00               -                              16/11/2564

24 เชียงใหม่ ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรนิคมสหกรณ์แม่แตง ต ำบลข้ีเหล็ก อ ำเภอแม่

แตงจังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 369,500.00                  369,500.00               -                              18/11/2564

25 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวและป้ำยหน้ำส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำง

ม่อยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 276,000.00                  276,000.00               -                              16/11/2564

26 เชียงใหม่ ปรับปรุงบ้ำนพักลูกจ้ำงประจ ำ2 ช้ัน อำคำรไม้ 3 ห้องส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 218,000.00                  218,000.00               -                              16/11/2564

27 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อย

อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 143,000.00                  143,000.00               -                              16/11/2564

28 ตำก ปรับปรุงระบบประปำ นิคมสหกรณ์แม่สอด ต ำบลแม่กำษำ อ ำเภอแม่สอด

 จังหวัดตำก

1 แห่ง 165,900.00                  165,900.00               -                              

29 นครนำยก ปรับปรุงพ้ืนบริเวณส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยกต ำบลสำริกำ 

อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

1 แห่ง 726,800.00                  726,800.00                   31/3/2565 เน่ืองจำกข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำนผิดพลำด กำร

ปรับปรุงอำคำรใช้แบบ ปร.4

 และ ปร.5 ซ่ึงข้ันตอนตำม

ระเบียบต้องมีกำรใช้แบบ

แปลนท่ีโยธำธิกำรและผัง

เมือง รับรอง

ตำมคำดกำรณ์เดิมจะก่อหน้ี

วันท่ี 27/12/2564 แต่

เน่ืองจำกผู้อนุมัติขอเอกสำร

เพ่ิมเติม ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงขอ

เอกสำรท่ีโยธำธิกำรและผังเมือง

 (ปรับแผนกำรก่อหน้ี) ,อ ำนำจ

อนุมัติรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ

14/10/2564

30 นครนำยก ปรับปรุงอำคำรห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก ต ำบล

นครนำยกอ ำเภอเมืองนครนำยกจังหวัดนครนำยก

1 แห่ง 327,800.00                  327,800.00                   31/3/2565 เน่ืองจำกข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำนผิดพลำด กำร

ปรับปรุงอำคำรใช้แบบ ปร.4

 และ ปร.5 ซ่ึงข้ันตอนตำม

ระเบียบต้องมีกำรใช้แบบ

แปลนท่ีโยธำธิกำรและผัง

เมือง รับรอง

ตำมคำดกำรณ์เดิมจะก่อหน้ี

วันท่ี 27/12/2564 แต่

เน่ืองจำกผู้อนุมัติขอเอกสำร

เพ่ิมเติม ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงขอ

เอกสำรท่ีโยธำธิกำรและผังเมือง

 (ปรับแผนกำรก่อหน้ี) ,อ ำนำจ

อนุมัติรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ

14/10/2564

4



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

31 นครปฐม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครปฐม ต ำบลพระปฐมเจดีย์อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

1 คัน 886,400.00                  791,000.00               95,400.00                     12/10/2564

32 นครพนม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครพนม ต ำบลหนองแสงอ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 คัน 886,400.00                  804,000.00               82,400.00                     2/11/2564

33 นครพนม ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตพร้อมรำงระบำยน้ ำ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครพนม ต ำบลหนองแสง อ ำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม

1 แห่ง 427,300.00                  427,000.00               300.00                         8/11/2564

34 นครรำชสีมำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด

นครรำชสีมำ

2 คัน 1,772,800.00                1,664,900.00             107,900.00                   เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

25/10/2564

35 นครรำชสีมำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ขำมทะเล

สอ ต ำบลโป่งแดง อ ำเภอขำมทะเลสอจังหวัดนครรำชสีมำ

1 คัน 886,400.00                  832,450.00               53,950.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

25/10/2564

36 นครรำชสีมำ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 เมตร ยำว1,048 เมตร ภำยใน

นิคมสหกรณ์ขำมทะเลสอ ต ำบลโป่งแดง อ ำเภอขำมทะเลสอจังหวัด

นครรำชสีมำ

1 แห่ง 2,860,000.00                2,860,000.00                 5/1/2564 อยู่ระหว่ำงรอลงนำมในสัญญำ 

โดยเม่ือวันท่ี 27/12/2564 

ได้รับแจ้งจำกผู้รับจ้ำงจะลงนำม

ในวันท่ี 29/12/2564 แต่ผู้รับ

จ้ำงไม่มำลงนำมในสัญญำและ

ขอเล่ือนกำรลงนำมเป็นวันท่ี 

05/01/2565 (ปรับแผนกำรก่อ

หน้ี เดิมคำดกำรณ์ภำยในเดือน

ธันวำคม 2564 แต่เน่ืองจำกผู้

รับจ้ำงขอเล่ือนลงนำมในสัญญำ)

16/9/2564

5



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

37 นครรำชสีมำ ปรับปรุงต่อเติมอำคำรส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลใน

เมืองอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัดนครรำชสีมำ

1 แห่ง 874,300.00                  874,300.00                   5/1/2565 อยู่ระหว่ำงรอลงนำมในสัญญำ 

คำดกำรณ์ลงนำมวันท่ี 

5/1/2565 (ปรับแผนกำรก่อหน้ี

 เดิมคำดกำรณ์ภำยในเดือน

ธันวำคม 2564 แต่เน่ืองจำกผู้

รับจ้ำงได้รับแจ้งจำกธนำคำร

โดยจะออกใบค้ ำประกันในวันท่ี

 5/1/2565)

16/9/2564

38 นครสวรรค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด

นครสวรรค์

1 คัน 886,400.00                  879,000.00               7,400.00                       อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับพัสดุ 

(ส่งมอบเม่ือวันท่ี 28/12/2564)

21/9/2564

39 บุรีรัมย์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 คัน 1,772,800.00                1,650,000.00             122,800.00                   เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

40 ประจวบคีรีขันธ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 คัน 886,400.00                  799,000.00               87,400.00                     

41 พระนครศรีอยุธยำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

1 คัน 886,400.00                  792,000.00               94,400.00                     ด ำเนินกำรส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

เม่ือวันท่ี 21/12/2564

20/10/2564

42 พะเยำ ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนนิคมสหกรณ์เชียงค ำ ต ำบลเชียงแรง อ ำเภอภู

ซำง จังหวัดพะเยำ

1 แห่ง 497,000.00                  497,000.00               -                              9/11/2564

43 พังงำ ปรับปรุงต่อเติมอำคำรส ำนักงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพังงำ ต ำบล

นบปริงอ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

1 แห่ง 3,750,000.00                3,740,000.00             10,000.00                     กำรประกำศคร้ังท่ี 1 ต้อง

ยกเลิกเน่ืองจำกไม่มีผู้เสนอ

รำคำ

17/11/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

44 พิษณุโลก เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบ 

Inverter) ขนำด 36,000บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต ำบล

ท่ำทองอ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

10 เคร่ือง 542,000.00                  435,800.00               106,200.00                   ส่งมอบภำยในวันท่ี 

26/01/2565

19/10/2564

45 พิษณุโลก เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนำด 

15,000 บีทียูส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลท่ำทองอ ำเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

3 เคร่ือง 82,200.00                    82,200.00                 -                               19/10/2564

46 พิษณุโลก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลท่ำทองอ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 คัน 886,400.00                  886,400.00                    เดือนมกรำคม 2565 เน่ืองจำกมีกำรอุทธรณ์กำร

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

อยู่ระหว่ำงรอเอกสำรจำก

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์

และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลำง

 (ปรับแผนกำรก่อหน้ีและ

เบิกจ่ำยเน่ืองจำกรอเอกสำร

จำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ

อุทธรณ์จำกกรมบัญชีกลำง)

19/10/2564

47 พิษณุโลก รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซี

ซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลกต ำบลท่ำทอง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 คัน 1,358,000.00                1,269,000.00             89,000.00                     ส่งมอบภำยในวันท่ี 

25/02/2565

19/10/2564

48 เพชรบุรี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 18,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลไร่ส้ม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

1 เคร่ือง 27,800.00                    27,800.00                 -                              26/10/2564

49 เพชรบุรี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 26,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลไร่ส้ม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

2 เคร่ือง 72,000.00                    72,000.00                 -                              26/10/2564

50 เพชรบุรี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 32,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลไร่ส้ม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

7 เคร่ือง 296,100.00                  296,100.00               -                              26/10/2564

51 เพชรบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000

 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ ำ

ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัด

เพชรบุรี

1 คัน 2,633,000.00                2,088,500.00             544,500.00                   เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

28/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

52 เพชรบุรี ก่อสร้ำงอำคำรหอประชุมและส ำนักงำนศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบ

กะพง ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 12,599,000.00              12,599,000.00               เดือนมกรำคม 2565 1.คณะกรรมกำรจัดท ำแบบรูป

รำยกำรงำนก่อสร้ำงและรำคำ

กลำงเสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือ

วันท่ี 28/12/2564       2.วันท่ี

 29 - 30/12/2564 จัดท ำ

รำยงำนผลของคณะกรรมกำรฯ

น ำเรียนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

เพชรบุรีเห็นชอบและอนุมัติ 

เพ่ือน ำมำประกอบกำรจัดท ำ

ร่ำงประกำศประกวดรำคำต่อไป

 คำดกำรณ์จะน ำเสนอและ

อนุมัติ แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 

07/01/2565

ประกำศเผยแพร่

แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 14/9/2564 ,แต่งต้ัง

คณะกรรมกำร

ก ำหนดแบบรูป

รำยกำรงำนก่อสร้ำง

และก ำหนดรำคำ

กลำง วันท่ี 

4/10/2564

53 เพชรบูรณ์ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 15,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง

เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

3 เคร่ือง 77,700.00                    70,440.00                 7,260.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

54 เพชรบูรณ์ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 26,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง

เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

6 เคร่ือง 216,000.00                  170,400.00               45,600.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

55 เพชรบูรณ์ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 32,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง

เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

6 เคร่ือง 253,800.00                  197,400.00               56,400.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

56 แพร่ ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คสล. หนำ 0.12 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ 

500 ตำรำงเมตร พร้อมอำคำรจอดรถขนำด 12 x 5.50 เมตร และขนำด 

24 x 5.50 เมตรส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแพร่ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมือง

แพร่จังหวัดแพร่

1 แห่ง 485,000.00                  485,000.00               -                              9/11/2564

57 มุกดำหำร ปรับปรุงระบบประปำ ขนำด 2น้ิว และถังเก็บน้ ำดี 2,500ลิตร และ

เคร่ืองส่งน้ ำส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร ต ำบลมุกดำหำรอ ำเภอ

เมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

1 แห่ง 150,000.00                  150,000.00               -                              18/10/2564

58 แม่ฮ่องสอน ปรับปรุงถนนบริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 178,300.00                  177,000.00               1,300.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

59 ยะลำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดยะลำต ำบลสะเตง อ ำเภอเมืองยะลำจังหวัดยะลำ

1 คัน 886,400.00                  886,400.00               -                              10/11/2564

8



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

60 ระนอง ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมส ำนักงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดระนอง 

ต ำบลเขำนิเวศน์อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห่ง 1,580,000.00                1,580,000.00             -                              5/10/2564

61 รำชบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดรำชบุรี ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี

1 คัน 886,400.00                  746,000.00               140,400.00                   17/11/2564

62 รำชบุรี ปรับปรุงหลังคำ (อำคำร 1)ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี ต ำบลหน้ำ

เมือง อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี

1 แห่ง 410,000.00                  409,000.00               1,000.00                       ส้ินสุดสัญญำ 8 ม.ค. 65 15/11/2564

63 ล ำปำง เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 18,000

 บีทียู นิคมสหกรณ์ห้ำงฉัตร ต ำบลเวียงตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

1 เคร่ือง 27,800.00                    27,800.00                 -                              20/10/2564

64 ล ำปำง ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดล ำปำง ต ำบลหัวเวียง อ ำเภอเมืองล ำปำงจังหวัดล ำปำง

1 แห่ง 120,200.00                  120,150.00               50.00                           20/10/2564

65 ล ำพูน ถมดินพร้อมปรับปรุงระบบระบำยน้ ำบริเวณส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ล ำพูน ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูนจังหวัดล ำพูน

1 แห่ง 456,700.00                  390,000.00               66,700.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

20/9/2564

66 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 1 - 2 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 1จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธำนี

1 แห่ง 198,800.00                  140,000.00               58,800.00                     12/11/2564

67 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 1 

จังหวัดปทุมธำนีต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 แห่ง 189,000.00                  139,000.00               50,000.00                     12/11/2564

68 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 1จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธำนี

1 แห่ง 172,000.00                  119,000.00               53,000.00                     12/11/2564

69 ศส.ท่ี 10 จ.ล ำปำง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 10จังหวัดล ำปำง ต ำบลพิชัยอ ำเภอเมืองล ำปำง 

จังหวัดล ำปำง

1 คัน 886,400.00                  886,400.00               -                              2/11/2564

70 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 11 

จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทองอ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 1,167,500.00                945,000.00               222,500.00                   ส้ินสุดสัญญำวันท่ี 03/04/2565 ได้รับอนุมัติประกำศ

ฯ ลว. 19/11/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

71 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 36,000

 บีทียู ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก ต ำบล

วังทองอ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 46,100.00                    46,000.00                 100.00                          14/10/2564

72 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 12จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 คัน 886,400.00                  823,000.00               63,400.00                     มีกำรแก้ไขรำยละเอียด

คุณลักษณะเฉพำะของ

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ

ขนส่ง และเอกสำรประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - 

bidding)

5/10/2564

73 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนำท ก่อสร้ำงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอำคำรหอพักขนำด 367 ตำรำงเมตร 

ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 13 จังหวัดชัยนำทต ำบลบำงหลวง

 อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท

1 แห่ง 141,000.00                  141,000.00               -                              1.เร่ิมด ำเนินกำร

ต้ังแต่ 27/10/2564  

      2.ลงนำมใน

สัญญำวันท่ี 

11/11/2564

74 ศส.ท่ี 14 จ.ชัยนำท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 14จังหวัดชัยนำท ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพ

ยำ จังหวัดชัยนำท

1 คัน 886,400.00                  750,250.00               136,150.00                   ก ำหนดส่งมอบ 12/02/2565   

     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำร

โอนกลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

15/10/2564

75 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 16จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ 

จังหวัดเพชรบุรี

1 คัน 886,400.00                  763,000.00               123,400.00                   รอส่งมอบภำยในเดือนมกรำคม

 2565

27/9/2564

76 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลำ ปรับปรุงพ้ืนห้องพัก ภำยในหอพัก ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 

17จังหวัดสงขลำ ต ำบลพะวงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

1 แห่ง 215,700.00                  215,700.00               -                              12/10/2564

77 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลำ ปรับปรุงฝ้ำเพดำน ห้องส ำนักงำน และห้องประชุมศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลำต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

1 แห่ง 202,800.00                  202,800.00               -                              12/10/2564

78 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 18จังหวัดสงขลำ ต ำบลพะวงอ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

1 คัน 886,400.00                  869,400.00               17,000.00                     ส่งมอบภำยในเดือนมกรำคม 

2565

14/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

79 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์

ธำนี

ปรับปรุงหลังคำส ำนักงำนศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 19 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 แห่ง 308,000.00                  308,000.00               -                              อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนจ้ำงและ

รอกำรเบิกจ่ำย

5/11/2564

80 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์

ธำนี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำน ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 19จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะ อ ำเภอกำญจนดิษฐ์

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 แห่ง 173,000.00                  173,000.00               -                              5/11/2564

81 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์

ธำนี

ปรับปรุงพ้ืนโรงอำหำร ขนำด153 ตำรำงเมตร ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรสหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 แห่ง 138,000.00                  138,000.00               -                              

82 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์

ธำนี

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 26,000

 บีทียู ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2 เคร่ือง 72,000.00                    72,000.00                 -                              27/9/2564

83 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์

ธำนี

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 30,000

 บีทียู ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 39,700.00                    39,700.00                 -                              27/9/2564

84 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์

ธำนี

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 20จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอ

พุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 คัน 886,400.00                  847,800.00               38,600.00                     13/9/2564

85 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี ปรับปรุงหลังคำส ำนักงำนห้องประชุม ช้ันเดียว ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 369,500.00                  369,500.00               -                              24/11/2564

86 ศส.ท่ี 4 จ.นครนำยก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 4 จังหวัดนครนำยกต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมือง

นครนำยก จังหวัดนครนำยก

1 คัน 886,400.00                  798,000.00               88,400.00                     11/11/2564

87 ศส.ท่ี 6 จ.

นครรำชสีมำ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 6จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1 คัน 886,400.00                  791,000.00               95,400.00                     25/10/2564

88 ศส.ท่ี 6 จ.

นครรำชสีมำ

ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 6จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมือง

นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1 แห่ง 470,000.00                  470,000.00               -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

89 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรจ ำนวน 7 หลัง ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 639,200.00                  413,800.00               225,400.00                   9/11/2564

90 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงหอพัก ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น 

ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 567,400.00                  367,000.00               200,400.00                   9/11/2564

91 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 24,000

 บีทียู ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

10 เคร่ือง 324,000.00                  324,000.00               -                              14/10/2564

92 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 คัน 886,400.00                  886,400.00                    เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงรออุทธรณ์กำร

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

15/10/2564

93 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกส ำนักงำน ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 318,500.00                  315,830.00               2,670.00                       11/10/2564

94 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงหลังคำอำคำรส ำนักงำน ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8

จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 245,400.00                  245,000.00               400.00                         19/10/2564

95 สกลนคร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสกลนคร ต ำบลธำตุเชิงชุมอ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 คัน 1,772,800.00                1,772,000.00             800.00                         6/10/2564

96 สงขลำ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ำงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

2 คัน 1,772,800.00                1,634,128.00             138,672.00                   เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

12/11/2564

97 สมุทรปรำกำร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรปรำกำร ต ำบลบำงปูใหม่อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำรจังหวัด

สมุทรปรำกำร

1 คัน 886,400.00                  858,800.00               27,600.00                     กำรประกวดรำคำรอบแรก

ไม่มีผู้ย่ืนเสนอรำคำ

7/10/2564

98 สระบุรี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 36,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง

สระบุรีจังหวัดสระบุรี

4 เคร่ือง 184,400.00                  184,400.00               -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

99 สสพ.1 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 24,000

 บีทียู ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหำนคร

15 เคร่ือง 486,000.00                  486,000.00               -                              

100 สิงห์บุรี ปรับปรุงอำคำรโรงจอดรถยนต์และปรับปรุงพ้ืนไม้อำคำรส ำนักงำน 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ต ำบลต้นโพธ์ิ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัด

สิงห์บุรี

1 แห่ง 184,900.00                  141,524.80               43,375.20                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

11/10/2564

101 สุโขทัย เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบ 

Inverter) ขนำด 40,000บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี

 อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 เคร่ือง 120,200.00                  119,600.00               600.00                         27/10/2564

102 สุโขทัย เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) ควำมเร็ว30 แผ่นต่อนำที 

นิคมสหกรณ์หนองบัว ต ำบลหนองบัวอ ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 เคร่ือง 105,000.00                  105,000.00               -                              27/10/2564

103 สุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ศรีส ำโรง 

ต ำบลสำมเรือน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย

1 คัน 886,400.00                  886,400.00                    เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงก ำหนดคุณ

ลักษณะเฉพำะ,กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก ,อ ำนำจอนุมัติ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ

27/10/2564

104 สุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์พระร่วง

ต ำบลนำทุ่งอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 คัน 886,400.00                  886,400.00                    เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงก ำหนดคุณ

ลักษณะเฉพำะ,กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก ,อ ำนำจอนุมัติ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ

27/10/2564

105 สุโขทัย ปรับปรุงถนนภำยในบริเวณส ำนักงำน กว้ำง 4 เมตร ยำว250 เมตร หนำ 

0.15 เมตรนิคมสหกรณ์สวรรคโลก ต ำบลศรีนคร อ ำเภอศรีนคร จังหวัด

สุโขทัย

1 แห่ง 481,000.00                  481,000.00                   เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงขอควำมเห็นชอบ

ร่ำงรูปแบบรำยกำรและรำคำ

กลำง,กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธี 

เฉพำะเจำะจง

27/10/2564

106 สุโขทัย ปรับปรุงหลังคำอำคำรส ำนักงำนนิคมสหกรณ์หนองบัว ต ำบลหนองบัว 

อ ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 353,100.00                  353,100.00                   เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงขอออนุมัติส่ังจ้ำง,

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

27/10/2564

107 สุโขทัย ปรับปรุงโรงพัสดุนิคมสหกรณ์หนองบัว ต ำบลหนองบัวอ ำเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 273,600.00                  273,600.00                   เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงขอควำมเห็นชอบ

ร่ำงรูปแบบรำยกำรและรำคำ

กลำง,กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธี 

เฉพำะเจำะจง

27/10/2564

108 สุโขทัย ปรับปรุงหลังคำอำคำรส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี อ ำเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 210,000.00                  210,000.00                   เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงก ำหนดรูปแบบ

รำยกำรและรำคำกลำง,กำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

27/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

109 สุโขทัย ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนนิคมสหกรณ์สวรรคโลก ต ำบลศรีนคร อ ำเภอ

ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 196,000.00                  196,000.00                   เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงขอควำมเห็นชอบ

ร่ำงรูปแบบรำยกำรและรำคำ

กลำง,กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธี 

เฉพำะเจำะจง

27/10/2564

110 สุพรรณบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ต ำบลท่ำระหัดอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 คัน 886,400.00                  804,000.00               82,400.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

25/11/2564

111 สุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) ควำมเร็ว30 แผ่นต่อนำที 

นิคมสหกรณ์พนม ต ำบลพนม อ ำเภอพนมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 105,000.00                  85,000.00                 20,000.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

16/9/2564

112 สุรำษฎร์ธำนี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ียอ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนีจังหวัดสุ

รำษฎร์ธำนี

1 คัน 886,400.00                  793,000.00               93,400.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

16/9/2564

113 สุรำษฎร์ธำนี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์กำญจน

ดิษฐ์ ต ำบลกระเเดะ อ ำเภอกำญจนดิษฐ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 คัน 886,400.00                  793,000.00               93,400.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

16/9/2564

114 สุรำษฎร์ธำนี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ท่ำฉำง 

ต ำบลตะกุกเหนือ อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 คัน 886,400.00                  793,000.00               93,400.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

16/9/2564

115 สุรำษฎร์ธำนี ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 นิคมสหกรณ์ท่ำฉำงต ำบลตะกุก

เหนือ อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 แห่ง 566,000.00                  490,000.00               76,000.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

23/11/2564

116 สุรินทร์ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 24,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

4 เคร่ือง 129,600.00                  129,600.00               -                              

117 สุรินทร์ ปรับปรุงห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 488,000.00                  488,000.00               -                              

14



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

118 อ ำนำจเจริญ ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

อ ำนำจเจริญต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด

อ ำนำจเจริญ

1 แห่ง 322,400.00                  322,400.00               -                              7/9/2564

119 อ ำนำจเจริญ ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

อ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด

อ ำนำจเจริญ

1 แห่ง 253,900.00                  253,900.00               -                              7/9/2564

120 อ ำนำจเจริญ ปรับปรุงบ้ำนพักคนงำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอ ำนำจเจริญ ต ำบลโนน

หนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญจังหวัดอ ำนำจเจริญ

1 แห่ง 231,600.00                  231,600.00               -                              7/9/2564

121 อ ำนำจเจริญ ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 3-4 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

อ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด

อ ำนำจเจริญ

1 แห่ง 157,100.00                  157,100.00               -                              7/9/2564

122 อุดรธำนี รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซี

ซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุดรธำนีต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

1 คัน 1,358,000.00                1,358,000.00                 เดือนมกรำคม 2565 ยกเลิกคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 

15/11/2564 เน่ืองจำกมีผู้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว 

และยกเลิกคร้ังท่ี 2 

เน่ืองจำกมีผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียวและไม่ใช่

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนท่ี

ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังท่ี 3 

ก ำหนดเปิดซอง เดือน ม.ค. 

2565

16/9/2564

123 อุทัยธำนี เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนำด 36,000

 บีทียู ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุทัยธำนี ต ำบลน้ ำซึม อ ำเภอเมือง

อุทัยธำนีจังหวัดอุทัยธำนี

3 เคร่ือง 138,300.00                  138,300.00               -                               

124 อุทัยธำนี ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำรนิคมสหกรณ์ทับเสลำ ต ำบลทุ่งนำงำม อ ำเภอ

ลำนสักจังหวัดอุทัยธำนี

1 แห่ง 139,000.00                  139,000.00               -                              1.เตรียมจัดซ้ือจัดจ้ำง

 25 ก.ย. 2564       

             2.ท ำ

สัญญำ27 ต.ค. 2564

 3.เร่ิมด ำเนินกำร 28

 ต.ค. 2564

125 อุทัยธำนี ปรับปรุงห้องประชุมนิคมสหกรณ์ทับเสลำ ต ำบลทุ่งนำงำม อ ำเภอลำนสัก

 จังหวัดอุทัยธำนี

1 แห่ง 135,800.00                  135,800.00               -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

126 อุบลรำชธำนี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุบลรำชธำนี ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบจังหวัด

อุบลรำชธำนี

1 คัน 886,400.00                  886,400.00                    เดือนมกรำคม 2565 ประกำศเชิญชวนคร้ังท่ี 1 

แนบเอกสำรคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ไม่ครบ จึงยกเลิก

และประกำศใหม่คร้ังท่ี 2

ประกำศผลผู้ชนะเม่ือวันท่ี 

26/11/2564 มีผู้ย่ืนอุทธรณ์

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

วันท่ี 02/11/2564 จ ำนวน 1 

รำย และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ส่งเร่ืองให้คณะกรรมกำร

พิจำรณำอุทธรณ์พิจำรณำเพ่ือ

ตอบผู้ย่ืนอุทธรณ์

5/10/2564

127 อุบลรำชธำนี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี

 หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุบลรำชธำนี ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบจังหวัด

อุบลรำชธำนี

2 คัน 2,248,800.00                2,248,800.00                 เดือนมกรำคม 2565 ประกำศเชิญชวนคร้ังท่ี 1 

แนบเอกสำรคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ไม่ครบ จึงได้

ยกเลิกและประกำศใหม่

คร้ังท่ี 2

ประกำศผลผู้ชนะวันท่ี 

26/11/2564 มีผู้ย่ืนอุทธรณ์

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

วันท่ี 02/11/2564 จ ำนวน 1 

รำย และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ส่งเร่ืองให้คณะกรรมกำร

พิจำรณำอุทธรณ์พิจำรณำเพ่ือ

ตอบผู้ย่ืนอุทธรณ์

5/10/2564

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Q1054) 23,005,200.00             2,179,753.00            15,461,800.00          5,363,647.00                

1 กระบ่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกระบ่ี ต ำบลกระบ่ีใหญ่อ ำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              25/10/2564

2 กระบ่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกระบ่ี ต ำบลกระบ่ีใหญ่อ ำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              25/10/2564

3 กระบ่ี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกระบ่ี ต ำบลกระบ่ีใหญ่อ ำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              25/10/2564

4 กระบ่ี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดกระบ่ี ต ำบลกระบ่ีใหญ่อ ำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              25/10/2564

5 กระบ่ี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกระบ่ี 

ต ำบลกระบ่ีใหญ่อ ำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              25/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

6 กำญจนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกำญจนบุรี ต ำบลปำกแพรกอ ำเภอเมืองกำญจนบุรีจังหวัด

กำญจนบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              18/10/2564

7 กำญจนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกำญจนบุรี ต ำบลปำกแพรกอ ำเภอเมืองกำญจนบุรีจังหวัด

กำญจนบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              18/10/2564

8 กำญจนบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดกำญจนบุรี ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี

จังหวัดกำญจนบุรี

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              18/10/2564

9 กำญจนบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

กำญจนบุรี ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมืองกำญจนบุรีจังหวัดกำญจนบุรี

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              18/10/2564

10 กำฬสินธ์ุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกำฬสินธ์ุ ต ำบลกำฬสินธ์ุอ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ จังหวัดกำฬสินธ์ุ

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              25/10/2564

11 กำฬสินธ์ุ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดกำฬสินธ์ุ ต ำบลกำฬสินธ์ุอ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ จังหวัดกำฬสินธ์ุ

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              25/10/2564

12 กำฬสินธ์ุ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดกำฬสินธ์ุ ต ำบลกำฬสินธ์ุ อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ จังหวัด

กำฬสินธ์ุ

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              25/10/2564

13 กำฬสินธ์ุ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธ์ุ

 ต ำบลกำฬสินธ์ุ อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ จังหวัดกำฬสินธ์ุ

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              25/10/2564

14 ก ำแพงเพชร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชรจังหวัด

ก ำแพงเพชร

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              15/10/2564

15 ก ำแพงเพชร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชรจังหวัด

ก ำแพงเพชร

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              15/10/2564

16 ก ำแพงเพชร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชรจังหวัด

ก ำแพงเพชร

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              15/10/2564

17



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

17 ก ำแพงเพชร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

จังหวัดก ำแพงเพชร

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              15/10/2564

18 ก ำแพงเพชร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ก ำแพงเพชร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              15/10/2564

19 ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

20 ขอนแก่น เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

21 ขอนแก่น ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด

ขอนแก่น

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              

22 ขอนแก่น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              

23 จันทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

24 จันทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

25 จันทบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              

26 จันทบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              

27 จันทบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 ต ำบลวัดใหม่อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

28 ฉะเชิงเทรำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมืองอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

29 ฉะเชิงเทรำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมืองอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

30 ฉะเชิงเทรำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมืองอ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

3 เคร่ือง 30,000.00                    30,000.00                 -                              

31 ฉะเชิงเทรำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

32 ฉะเชิงเทรำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

33 ชลบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชลบุรี ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

34 ชลบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชลบุรี ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

35 ชลบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต ำบลเสม็ดอ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              

36 ชลบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

ต ำบลเสม็ดอ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              

37 ชัยนำท เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชัยนำท ต ำบลบำงหลวงอ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              10/11/2564

38 ชัยนำท เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชัยนำท ต ำบลบำงหลวงอ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              10/11/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

39 ชัยนำท ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดชัยนำท ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              10/11/2564

40 ชัยนำท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท

 ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              10/11/2564

41 ชัยภูมิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชัยภูมิ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

42 ชัยภูมิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชัยภูมิ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              

43 ชัยภูมิ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              

44 ชัยภูมิ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              

45 ชุมพร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชุมพร ต ำบลนำชะอัง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

46 ชุมพร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชุมพร ต ำบลนำชะอัง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

47 ชุมพร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดชุมพร ต ำบลนำชะอัง อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

48 ชุมพร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดชุมพร ต ำบลนำชะอังอ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              

49 ชุมพร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

ต ำบลนำชะอังอ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

50 เชียงรำย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงรำย ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              11/11/2564

51 เชียงรำย เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงรำย ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              11/11/2564

52 เชียงรำย ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดเชียงรำย ต ำบลเวียงอ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              11/11/2564

53 เชียงรำย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย

 ต ำบลเวียงอ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              11/11/2564

54 เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              15/11/2564

55 เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 เคร่ือง 88,000.00                    88,000.00                 -                              15/11/2564

56 เชียงใหม่ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              15/11/2564

57 เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อย อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด

เชียงใหม่

8 ชุด 96,000.00                    96,000.00                 -                              15/11/2564

58 เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่ ต ำบลช้ำงม่อย อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

8 ชุด 30,400.00                    30,400.00                 -                              15/11/2564

59 ตรัง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตรังต ำบลทับเท่ียง อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              18/10/2564

60 ตรัง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตรังต ำบลทับเท่ียง อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              18/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

61 ตรัง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดตรัง ต ำบลทับเท่ียงอ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              18/10/2564

62 ตรัง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ต ำบลทับเท่ียงอ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              18/10/2564

63 ตรำด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตรำด ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              3/9/2564

64 ตรำด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตรำด ต ำบลบำงพระอ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              3/9/2564

65 ตรำด เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตรำด ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              3/9/2564

66 ตรำด ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดตรำด ต ำบลบำงพระอ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              3/9/2564

67 ตรำด ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตรำด 

ต ำบลบำงพระอ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              3/9/2564

68 ตำก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตำกต ำบลน้ ำรึม อ ำเภอเมืองตำกจังหวัดตำก

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

69 ตำก เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดตำกต ำบลน้ ำรึม อ ำเภอเมืองตำกจังหวัดตำก

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

70 ตำก ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดตำก ต ำบลน้ ำรึมอ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

71 ตำก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตำก 

ต ำบลน้ ำรึมอ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

72 นครนำยก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครนำยก ต ำบลนครนำยกอ ำเภอเมืองนครนำยกจังหวัดนครนำยก

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

73 นครนำยก ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนครนำยก ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก 

จังหวัดนครนำยก

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

74 นครนำยก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครนำยก ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

75 นครปฐม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครปฐม ต ำบลพระปฐมเจดีย์อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              2/11/2564

76 นครปฐม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครปฐม ต ำบลพระปฐมเจดีย์อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              2/11/2564

77 นครปฐม ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              2/11/2564

78 นครปฐม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครปฐม ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              2/11/2564

79 นครพนม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครพนม ต ำบลหนองแสงอ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

80 นครพนม เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครพนม ต ำบลหนองแสงอ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

81 นครพนม ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนครพนม ต ำบลหนองแสง อ ำเภอเมืองนครพนมจังหวัด

นครพนม

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

82 นครพนม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครพนม ต ำบลหนองแสง อ ำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

83 นครรำชสีมำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด

นครรำชสีมำ

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

84 นครรำชสีมำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด

นครรำชสีมำ

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              

85 นครรำชสีมำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำจังหวัด

นครรำชสีมำ

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

86 นครรำชสีมำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 

จังหวัดนครรำชสีมำ

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              

87 นครรำชสีมำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครรำชสีมำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              

88 นครศรีธรรมรำช เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ต ำบลท่ำเรืออ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำชจังหวัด

นครศรีธรรมรำช

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

89 นครศรีธรรมรำช เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ต ำบลท่ำเรืออ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำชจังหวัด

นครศรีธรรมรำช

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              

90 นครศรีธรรมรำช เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ต ำบลท่ำเรืออ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำชจังหวัด

นครศรีธรรมรำช

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

91 นครศรีธรรมรำช ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำชต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช

 จังหวัดนครศรีธรรมรำช

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

92 นครศรีธรรมรำช ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครศรีธรรมรำชต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

7 ชุด 26,600.00                    11,400.00                 15,200.00                     โอนกลับส่วนกลำง เป็นเงินท่ี

ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 4 ชุด 

เน่ืองจำกมีกำรติดต้ังพร้อมชุด

โปรแกรมฯมำพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One มำ

เรียบร้อยแล้ว

93 นครสวรรค์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด

นครสวรรค์

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              20/10/2564

94 นครสวรรค์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด

นครสวรรค์

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              21/10/2564

95 นครสวรรค์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด

นครสวรรค์

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              21/10/2564

96 นครสวรรค์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              21/10/2564

97 นครสวรรค์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              21/10/2564

98 นนทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี ต ำบลบำงกระสออ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              30/9/2564

99 นนทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี ต ำบลบำงกระสออ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              30/9/2564

100 นนทบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี ต ำบลบำงกระสออ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              30/9/2564

101 นนทบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัด

นนทบุรี

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              30/9/2564

25



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

102 นนทบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

 ต ำบลบำงกระสออ ำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              30/9/2564

103 นรำธิวำส เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนรำธิวำส ต ำบลบำงนำคอ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              10/11/2564

104 นรำธิวำส เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนรำธิวำส ต ำบลบำงนำคอ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              10/11/2564

105 นรำธิวำส เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดนรำธิวำส ต ำบลบำงนำคอ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              10/11/2564

106 นรำธิวำส ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดนรำธิวำส ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมืองนรำธิวำสจังหวัด

นรำธิวำส

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              10/11/2564

107 นรำธิวำส ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

นรำธิวำส ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมืองนรำธิวำสจังหวัดนรำธิวำส

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              10/11/2564

108 น่ำน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดน่ำนต ำบลฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียงจังหวัดน่ำน

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              8/10/2564

109 น่ำน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดน่ำนต ำบลฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียงจังหวัดน่ำน

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              8/10/2564

110 น่ำน เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดน่ำนต ำบลฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียงจังหวัดน่ำน

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              8/10/2564

111 น่ำน ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดน่ำน ต ำบลฝำยแก้วอ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              8/10/2564

112 น่ำน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดน่ำน 

ต ำบลฝำยแก้วอ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              8/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

113 บึงกำฬ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดบึงกำฬ ต ำบลบึงกำฬ อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              18/10/2564

114 บึงกำฬ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดบึงกำฬ ต ำบลบึงกำฬอ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              18/10/2564

115 บึงกำฬ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดบึงกำฬ 

ต ำบลบึงกำฬอ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              18/10/2564

116 บุรีรัมย์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

117 บุรีรัมย์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

118 บุรีรัมย์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              

119 บุรีรัมย์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              

120 ปทุมธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึงอ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              18/10/2564

121 ปทุมธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึงอ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              18/10/2564

122 ปทุมธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธำนี

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              18/10/2564

123 ปทุมธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธำนี

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              18/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

124 ประจวบคีรีขันธ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

125 ประจวบคีรีขันธ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

126 ประจวบคีรีขันธ์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              

127 ประจวบคีรีขันธ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              

128 ปรำจีนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปรำจีนบุรี ต ำบลไม้เค็ดอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              1/10/2564

129 ปรำจีนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปรำจีนบุรี ต ำบลไม้เค็ดอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              1/10/2564

130 ปรำจีนบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปรำจีนบุรี ต ำบลไม้เค็ดอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              1/10/2564

131 ปรำจีนบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดปรำจีนบุรี ต ำบลไม้เค็ด อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรีจังหวัด

ปรำจีนบุรี

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              1/10/2564

132 ปรำจีนบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

ปรำจีนบุรี ต ำบลไม้เค็ด อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรีจังหวัดปรำจีนบุรี

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              1/10/2564

133 ปัตตำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแลอ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              15/10/2564

134 ปัตตำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแลอ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              15/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

135 ปัตตำนี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแลอ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              15/10/2564

136 ปัตตำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมืองปัตตำนีจังหวัดปัตตำนี

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              15/10/2564

137 ปัตตำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดปัตตำนี

 ต ำบลรูสะมิแลอ ำเภอเมืองปัตตำนีจังหวัดปัตตำนี

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              15/10/2564

138 พระนครศรีอยุธยำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              18/10/2564

139 พระนครศรีอยุธยำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              18/10/2564

140 พระนครศรีอยุธยำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              18/10/2564

141 พระนครศรีอยุธยำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอ

พระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              18/10/2564

142 พระนครศรีอยุธยำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              18/10/2564

143 พะเยำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพะเยำ ต ำบลเวียงอ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              9/11/2564

144 พะเยำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพะเยำ ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    20,990.00                 1,010.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

9/11/2564

145 พะเยำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพะเยำ ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              9/11/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

146 พะเยำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพะเยำ 

ต ำบลเวียงอ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              9/11/2564

147 พะเยำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดพะเยำ ต ำบลเวียงอ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

2 ชุด 24,000.00                    23,000.00                 1,000.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

9/11/2564

148 พังงำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพังงำ ต ำบลนบปริง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

149 พังงำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพังงำ ต ำบลนบปริง อ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

150 พังงำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพังงำ 

ต ำบลนบปริงอ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              

151 พังงำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดพังงำ ต ำบลนบปริงอ ำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              

152 พัทลุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพัทลุง ต ำบลคูหำสวรรค์อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              26/10/2564

153 พัทลุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพัทลุง ต ำบลคูหำสวรรค์อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              26/10/2564

154 พัทลุง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

ต ำบลคูหำสวรรค์ อ ำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              26/10/2564

155 พัทลุง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ต ำบลคูหำสวรรค์ อ ำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              26/10/2564

156 พิจิตร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิจิตร ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

30



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

157 พิจิตร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิจิตร ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

158 พิจิตร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิจิตร ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              

159 พิจิตร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 

ต ำบลท่ำหลวงอ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              

160 พิจิตร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ต ำบลท่ำหลวงอ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              

161 พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลท่ำทองอ ำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

162 พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลท่ำทองอ ำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

163 พิษณุโลก เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลท่ำทองอ ำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

164 พิษณุโลก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

พิษณุโลก ต ำบลท่ำทอง อ ำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              

165 พิษณุโลก ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลท่ำทอง อ ำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัด

พิษณุโลก

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              

166 เพชรบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลไร่ส้ม อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              18/10/2564

167 เพชรบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 ต ำบลไร่ส้มอ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              18/10/2564

31



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

168 เพชรบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลไร่ส้มอ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              18/10/2564

169 เพชรบูรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

170 เพชรบูรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

171 เพชรบูรณ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              

172 เพชรบูรณ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              

173 เพชรบูรณ์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              

174 แพร่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดแพร่ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              19/10/2564

175 แพร่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดแพร่ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              19/10/2564

176 แพร่ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดแพร่ต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              19/10/2564

177 แพร่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแพร่ 

ต ำบลทุ่งโฮ้งอ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              19/10/2564

178 แพร่ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดแพร่ ต ำบลทุ่งโฮ้งอ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              19/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

179 ภูเก็ต เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดภูเก็ต ต ำบลตลำดใหญ่อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              18/10/2564

180 มหำสำรคำม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดมหำสำรคำม ต ำบลตลำดอ ำเภอเมืองมหำสำรคำมจังหวัด

มหำสำรคำม

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

181 มหำสำรคำม เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดมหำสำรคำม ต ำบลตลำดอ ำเภอเมืองมหำสำรคำมจังหวัด

มหำสำรคำม

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

182 มหำสำรคำม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

มหำสำรคำม ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

183 มหำสำรคำม ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดมหำสำรคำม ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 

จังหวัดมหำสำรคำม

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

184 มุกดำหำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดมุกดำหำร ต ำบลมุกดำหำรอ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              22/10/2564

185 มุกดำหำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดมุกดำหำร ต ำบลมุกดำหำรอ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              22/10/2564

186 มุกดำหำร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดมุกดำหำร ต ำบลมุกดำหำรอ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              22/10/2564

187 มุกดำหำร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

มุกดำหำร ต ำบลมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              22/10/2564

188 มุกดำหำร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร ต ำบลมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัด

มุกดำหำร

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              22/10/2564

189 แม่ฮ่องสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

190 แม่ฮ่องสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

191 แม่ฮ่องสอน เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              

192 แม่ฮ่องสอน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

193 แม่ฮ่องสอน ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

194 ยโสธร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดยโสธร ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

195 ยโสธร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดยโสธร ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

196 ยโสธร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดยโสธร 

ต ำบลส ำรำญอ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              

197 ยโสธร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดยโสธร ต ำบลส ำรำญอ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              

198 ยะลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดยะลำ ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              29/10/2564

199 ยะลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดยะลำ ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              29/10/2564

200 ยะลำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดยะลำ ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              29/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

201 ยะลำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดยะลำ 

ต ำบลสะเตงอ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              28/10/2564

202 ยะลำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดยะลำ ต ำบลสะเตงอ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              28/10/2564

203 ร้อยเอ็ด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              15/9/2564

204 ร้อยเอ็ด เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              15/9/2564

205 ร้อยเอ็ด ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              15/9/2564

206 ร้อยเอ็ด ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              15/9/2564

207 ระนอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดระนอง ต ำบลเขำนิเวศน์อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              

208 ระนอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดระนอง ต ำบลเขำนิเวศน์อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

209 ระนอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดระนอง 

ต ำบลเขำนิเวศน์อ ำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              

210 ระนอง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดระนอง ต ำบลเขำนิเวศน์ อ ำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              

211 ระยอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดระยอง ต ำบลเนินพระ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3 เคร่ือง 69,000.00                    68,940.00                 60.00                           เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

35



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

212 ระยอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดระยอง ต ำบลเนินพระ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

213 ระยอง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดระยอง ต ำบลเนินพระ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

214 ระยอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดระยอง 

ต ำบลเนินพระอ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5 ชุด 19,000.00                    18,750.00                 250.00                         เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

215 ระยอง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดระยอง ต ำบลเนินพระอ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5 ชุด 60,000.00                    58,750.00                 1,250.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

216 รำชบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดรำชบุรี ต ำบลหน้ำเมืองอ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

217 ลพบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดลพบุรี ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 เคร่ือง 92,000.00                    88,000.00                 4,000.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

15/11/2564

218 ลพบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดลพบุรี ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 เคร่ือง 88,000.00                    84,000.00                 4,000.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

15/11/2564

219 ลพบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดลพบุรี ต ำบลท่ำหิน อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 เคร่ือง 40,000.00                    39,600.00                 400.00                         เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

15/11/2564

220 ลพบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

ต ำบลท่ำหินอ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

8 ชุด 30,400.00                    30,400.00                 -                              15/11/2564

221 ลพบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ต ำบลท่ำหินอ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

8 ชุด 96,000.00                    61,600.00                 34,400.00                     เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

15/11/2564

222 ล ำปำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดล ำปำง ต ำบลพระบำทอ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              21/10/2564

223 ล ำปำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดล ำปำง ต ำบลพระบำทอ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              21/10/2564

36



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

224 ล ำปำง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดล ำปำง ต ำบลพระบำทอ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

4 เคร่ือง 40,000.00                    40,000.00                 -                              21/10/2564

225 ล ำปำง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล ำปำง 

ต ำบลพระบำทอ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              21/10/2564

226 ล ำปำง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดล ำปำง ต ำบลพระบำทอ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              21/10/2564

227 ล ำพูน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดล ำพูน ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              19/10/2564

228 ล ำพูน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดล ำพูน ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              19/10/2564

229 ล ำพูน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล ำพูน 

ต ำบลเวียงยองอ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              19/10/2564

230 ล ำพูน ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดล ำพูน ต ำบลเวียงยองอ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              19/10/2564

231 เลย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดเลยต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              19/10/2564

232 เลย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเลย 

ต ำบลกุดป่องอ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              19/10/2564

233 เลย ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดเลย ต ำบลกุดป่องอ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              20/10/2564

234 ศรีสะเกษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ต ำบลหนองครกอ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3 เคร่ือง 69,000.00                    68,700.00                 300.00                         เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

11/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

235 ศรีสะเกษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ต ำบลหนองครกอ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3 เคร่ือง 66,000.00                    62,700.00                 3,300.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

11/10/2564

236 ศรีสะเกษ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ต ำบลหนองครกอ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 เคร่ือง 20,000.00                    19,180.00                 820.00                         เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

11/10/2564

237 ศรีสะเกษ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดศรีสะ

เกษ ต ำบลหนองครกอ ำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

6 ชุด 22,800.00                    10,950.00                 11,850.00                     โอนกลับส่วนกลำงเป็นเงินท่ี

ไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 ชุด 

เน่ืองจำกมีกำรติดต้ังพร้อมชุด

โปรแกรมฯมำพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One มำ

เรียบร้อยแล้ว และเงินเหลือจ่ำย

  450 บำท

11/10/2564

238 ศรีสะเกษ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัด

ศรีสะเกษ

6 ชุด 72,000.00                    62,940.00                 9,060.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

11/10/2564

239 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัดปทุมธำนีต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง 46,000.00                    44,000.00                 2,000.00                       ผู้ประกอบกำรรำยท่ี 1 ไม่

สำมำรถจัดหำพัสดุได้จึง

ด ำเนินกำรหำ

ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ช่วง

วันท่ี 15/12/2564

เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

1/12/2564

240 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัดปทุมธำนีต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

241 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 1จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง 

อ ำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธำนี

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              

242 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 1จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธำนี

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              

243 ศส.ท่ี 10 จ.ล ำปำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 10 จังหวัดล ำปำงต ำบลพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง 

จังหวัดล ำปำง

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

244 ศส.ท่ี 10 จ.ล ำปำง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 10จังหวัดล ำปำง ต ำบลพิชัยอ ำเภอ

เมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

245 ศส.ท่ี 10 จ.ล ำปำง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 10จังหวัดล ำปำง ต ำบลพิชัยอ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              

246 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 11 จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทองอ ำเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

247 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 11จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทอง 

อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              

248 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 11จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              

249 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทองอ ำเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              14/10/2564

250 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทองอ ำเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              14/10/2564

251 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 12จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทอง 

อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              14/10/2564

252 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 12จังหวัดพิษณุโลก ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              14/10/2564

253 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนำท เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 13 จังหวัดชัยนำทต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพ

ยำ จังหวัดชัยนำท

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

254 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนำท เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 13 จังหวัดชัยนำทต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพ

ยำ จังหวัดชัยนำท

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

39



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

255 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนำท ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 13จังหวัดชัยนำท ต ำบลบำงหลวง 

อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              

256 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนำท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 13จังหวัดชัยนำท ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพยำ จังหวัด

ชัยนำท

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              

257 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรีต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ

จังหวัดเพชรบุรี

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              18/10/2564

258 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรีต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ

จังหวัดเพชรบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              18/10/2564

259 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 15จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลเขำใหญ่ 

อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              18/10/2564

260 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 15จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              18/10/2564

261 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 16 จังหวัดเพชรบุรีต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ

จังหวัดเพชรบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              14/10/2564

262 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 16 จังหวัดเพชรบุรีต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ

จังหวัดเพชรบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              14/10/2564

263 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 16จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลเขำใหญ่ 

อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              14/10/2564

264 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 16จังหวัดเพชรบุรี ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              14/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

265 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลำต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              12/10/2564

266 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลำต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              12/10/2564

267 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 17จังหวัดสงขลำ ต ำบลพะวงอ ำเภอ

เมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              12/10/2564

268 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 17จังหวัดสงขลำ ต ำบลพะวงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              12/10/2564

269 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลำต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              12/10/2564

270 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลำต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              12/10/2564

271 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลำต ำบลพะวง อ ำเภอเมืองสงขลำ

 จังหวัดสงขลำ

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              12/10/2564

272 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 18จังหวัดสงขลำ ต ำบลพะวงอ ำเภอ

เมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              12/10/2564

273 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 18จังหวัดสงขลำ ต ำบลพะวงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              12/10/2564

274 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์ธำนีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะอ ำเภอ

กำญจนดิษฐ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

275 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์ธำนีเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะอ ำเภอ

กำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

276 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์ธำนีชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 19จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะ 

อ ำเภอกำญจนดิษฐ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

277 ศส.ท่ี 19 จ.สุรำษฎร์ธำนีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 19จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลกะแดะ อ ำเภอกำญจนดิษฐ์

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

278 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธำนีต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              15/10/2564

279 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธำนีต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              15/10/2564

280 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธำนี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธำนีต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              15/10/2564

281 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 2จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง 

อ ำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธำนี

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              15/10/2564

282 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 2จังหวัดปทุมธำนี ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธำนี

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              15/10/2564

283 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์ธำนีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลท่ำข้ำมอ ำเภอ

พุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              27/9/2564

284 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์ธำนีเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลท่ำข้ำมอ ำเภอ

พุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              27/9/2564

285 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์ธำนีชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 20จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลท่ำข้ำม 

อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              27/9/2564

42



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

286 ศส.ท่ี 20 จ.สุรำษฎร์ธำนีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 20จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุ

รำษฎร์ธำนี

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              27/9/2564

287 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              10/11/2564

288 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              10/11/2564

289 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 3จังหวัดชลบุรี ต ำบลเสม็ดอ ำเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              10/11/2564

290 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 3จังหวัดชลบุรี ต ำบลเสม็ดอ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              10/11/2564

291 ศส.ท่ี 4 จ.นครนำยก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 4 จังหวัดนครนำยก ต ำบลท่ำช้ำงอ ำเภอเมือง

นครนำยกจังหวัดนครนำยก

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              18/10/2564

292 ศส.ท่ี 4 จ.นครนำยก ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 4จังหวัดนครนำยก ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอ

เมืองนครนำยกจังหวัดนครนำยก

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              18/10/2564

293 ศส.ท่ี 4 จ.นครนำยก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 4จังหวัดนครนำยก ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองนครนำยกจังหวัด

นครนำยก

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              18/10/2564

294 ศส.ท่ี 5 จ.นครรำชสีมำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 5 จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              20/10/2564

295 ศส.ท่ี 5 จ.นครรำชสีมำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 5 จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              20/10/2564

43



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

296 ศส.ท่ี 5 จ.นครรำชสีมำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 5จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัว

ศำลำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              20/10/2564

297 ศส.ท่ี 5 จ.นครรำชสีมำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 5จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมือง

นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              20/10/2564

298 ศส.ท่ี 6 จ.นครรำชสีมำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 6 จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

299 ศส.ท่ี 6 จ.นครรำชสีมำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 6จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัว

ศำลำ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1 ชุด 12,000.00                    12,000.00                 -                              

300 ศส.ท่ี 6 จ.นครรำชสีมำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 6จังหวัดนครรำชสีมำ ต ำบลหนองบัวศำลำ อ ำเภอเมือง

นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

1 ชุด 3,800.00                     3,800.00                   -                              

301 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 7 จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 23,000.00                    23,000.00                 -                              

302 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 7 จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

303 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

304 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด

ขอนแก่น

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

305 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              19/10/2564

44



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

306 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              19/10/2564

307 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              8/11/2564

308 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 8จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอ

เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              19/10/2564

309 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 8จังหวัดขอนแก่น ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัด

ขอนแก่น

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              19/10/2564

310 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม่ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสัน

ทรำยจังหวัดเชียงใหม่

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              20/10/2564

311 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม่ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสัน

ทรำย จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              20/10/2564

312 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 9จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลหนองหำร 

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              20/10/2564

313 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ท่ี 9จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสันทรำย จังหวัด

เชียงใหม่

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              20/10/2564

314 สงขลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ำงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

2 เคร่ือง 46,000.00                    46,000.00                 -                              9/11/2564

315 สงขลำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ำงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              9/11/2564

316 สงขลำ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ำงอ ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              9/11/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

317 สงขลำ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสงขลำ 

ต ำบลเขำรูปช้ำงอ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              9/11/2564

318 สงขลำ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสงขลำ ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              9/11/2564

319 สตูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสตูล ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              18/10/2564

320 สตูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสตูล ต ำบลพิมำน อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              18/10/2564

321 สตูล ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสตูล 

ต ำบลพิมำนอ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              18/10/2564

322 สตูล ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสตูล ต ำบลพิมำนอ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              18/10/2564

323 สมุทรปรำกำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรปรำกำร ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

324 สมุทรปรำกำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรปรำกำร ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

325 สมุทรปรำกำร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปรำกำร ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              

326 สมุทรปรำกำร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              

327 สมุทรสงครำม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสงครำม ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

328 สมุทรสงครำม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสงครำม ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

329 สมุทรสงครำม เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสงครำม ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

330 สมุทรสงครำม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

สมุทรสงครำม ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด

สมุทรสงครำม

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              

331 สมุทรสงครำม ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครำม ต ำบลแม่กลอง อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 

จังหวัดสมุทรสงครำม

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              

332 สมุทรสำคร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสำคร ต ำบลโคกขำมอ ำเภอเมืองสมุทรสำครจังหวัด

สมุทรสำคร

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              17/11/2564

333 สมุทรสำคร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสำคร ต ำบลโคกขำมอ ำเภอเมืองสมุทรสำครจังหวัด

สมุทรสำคร

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              17/11/2564

334 สมุทรสำคร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสำคร ต ำบลโคกขำมอ ำเภอเมืองสมุทรสำครจังหวัด

สมุทรสำคร

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              17/11/2564

335 สมุทรสำคร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

สมุทรสำคร ต ำบลโคกขำมอ ำเภอเมืองสมุทรสำครจังหวัดสมุทรสำคร

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              17/11/2564

336 สมุทรสำคร ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสำคร ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำครจังหวัด

สมุทรสำคร

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              17/11/2564

337 สระแก้ว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสระแก้ว ต ำบลท่ำเกษมอ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              15/11/2564

338 สระแก้ว เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสระแก้ว ต ำบลท่ำเกษมอ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              27/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

339 สระแก้ว ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

 ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              15/11/2564

340 สระแก้ว ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้วจังหวัด

สระแก้ว

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              15/11/2564

341 สระบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสระบุรี ต ำบลปำกเพรียวอ ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

342 สระบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสระบุรี ต ำบลปำกเพรียวอ ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

343 สระบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

2 ชุด 7,600.00                     7,600.00                   -                              

344 สระบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

2 ชุด 24,000.00                    24,000.00                 -                              

345 ส่วนกลำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลกรมส่งเสริม

สหกรณ์ แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

33 เคร่ือง 759,000.00                  752,103.00               6,897.00                       ก ำหนดส่งมอบพัสดุวันท่ี 

17/2/2564

346 ส่วนกลำง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนครกรุงเทพมหำนคร

35 เคร่ือง 350,000.00                  350,000.00               -                              

347 ส่วนกลำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบท่ี 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์แขวงวัดสำมพระ

ยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

15 เคร่ือง 5,250,000.00                5,250,000.00                 เดือนมกรำคม 2565 อยู่ระหว่ำงรอลงนำมในสัญญำ

348 ส่วนกลำง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) 

ส ำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม่น้อยกว่ำ 16 แกนหลัก 

(16core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัด

สำมพระยำเขตพระนครกรุงเทพมหำนคร

15 ชุด 420,000.00                  420,000.00               -                              

349 ส่วนกลำง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสำมพระยำเขตพระนครกรุงเทพมหำนคร

65 ชุด 780,000.00                  765,050.00               14,950.00                     ก ำหนดส่งมอบพัสดุวันท่ี 

17/2/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

350 ส่วนกลำง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัด

สำมพระยำเขตพระนครกรุงเทพมหำนคร

50 ชุด 190,000.00                  190,000.00               -                              

351 ส่วนกลำง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนครกรุงเทพมหำนคร

17 ชุด 374,000.00                  374,000.00               -                              

352 สิงห์บุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสิงห์บุรี ต ำบลต้นโพธ์ิ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              25/10/2564

353 สุโขทัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              27/10/2564

354 สุโขทัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              27/10/2564

355 สุโขทัย เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนี อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              27/10/2564

356 สุโขทัย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 

ต ำบลธำนีอ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              27/10/2564

357 สุโขทัย ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต ำบลธำนีอ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              27/10/2564

358 สุพรรณบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ต ำบลท่ำระหัดอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

359 สุพรรณบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ต ำบลท่ำระหัดอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

360 สุพรรณบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ต ำบลท่ำระหัดอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

361 สุพรรณบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ต ำบลท่ำระหัด อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              

362 สุพรรณบุรี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ต ำบลท่ำระหัด อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัด

สุพรรณบุรี

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              

363 สุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ียอ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนีจังหวัดสุ

รำษฎร์ธำนี

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              16/9/2564

364 สุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ียอ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนีจังหวัดสุ

รำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              16/9/2564

365 สุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ียอ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนีจังหวัดสุ

รำษฎร์ธำนี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              16/9/2564

366 สุรำษฎร์ธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุ

รำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ีย อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์

ธำนี

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              16/9/2564

367 สุรำษฎร์ธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต ำบลมะขำมเต้ีย อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              16/9/2564

368 สุรินทร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

369 สุรินทร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

370 สุรินทร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              

371 สุรินทร์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต ำบลในเมืองอ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

372 หนองคำย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดหนองคำย ต ำบลโพธ์ิชัยอ ำเภอเมืองหนองคำยจังหวัดหนองคำย

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

373 หนองคำย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดหนองคำย ต ำบลโพธ์ิชัยอ ำเภอเมืองหนองคำยจังหวัดหนองคำย

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

374 หนองคำย เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดหนองคำย ต ำบลโพธ์ิชัยอ ำเภอเมืองหนองคำยจังหวัดหนองคำย

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

375 หนองคำย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

หนองคำย ต ำบลโพธ์ิชัยอ ำเภอเมืองหนองคำยจังหวัดหนองคำย

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              

376 หนองคำย ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดหนองคำย ต ำบลโพธ์ิชัย อ ำเภอเมืองหนองคำยจังหวัด

หนองคำย

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              

377 หนองบัวล ำภู เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดหนองบัวล ำภู ต ำบลล ำภูอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภูจังหวัด

หนองบัวล ำภู

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

378 หนองบัวล ำภู เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดหนองบัวล ำภู ต ำบลล ำภูอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภูจังหวัด

หนองบัวล ำภู

2 เคร่ือง 44,000.00                    44,000.00                 -                              

379 หนองบัวล ำภู ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล ำภู ต ำบลล ำภูอ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภูจังหวัดหนองบัวล ำภู

6 ชุด 22,800.00                    22,800.00                 -                              

380 หนองบัวล ำภู ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู ต ำบลล ำภู อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 

จังหวัดหนองบัวล ำภู

6 ชุด 72,000.00                    72,000.00                 -                              

381 อ่ำงทอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอ่ำงทอง ต ำบลย่ำนซ่ืออ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              

382 อ่ำงทอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอ่ำงทอง ต ำบลย่ำนซ่ืออ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

51



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

383 อ่ำงทอง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอ่ำงทอง ต ำบลย่ำนซ่ืออ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              

384 อ่ำงทอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอ่ำงทอง

 ต ำบลย่ำนซ่ืออ ำเภอเมืองอ่ำงทองจังหวัดอ่ำงทอง

5 ชุด 19,000.00                    19,000.00                 -                              

385 อ่ำงทอง ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดอ่ำงทอง ต ำบลย่ำนซ่ือ อ ำเภอเมืองอ่ำงทองจังหวัดอ่ำงทอง

5 ชุด 60,000.00                    60,000.00                 -                              

386 อ ำนำจเจริญ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญจังหวัด

อ ำนำจเจริญ

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              7/9/2564

387 อ ำนำจเจริญ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญจังหวัด

อ ำนำจเจริญ

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              7/9/2564

388 อ ำนำจเจริญ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

อ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด

อ ำนำจเจริญ

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              7/9/2564

389 อ ำนำจเจริญ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดอ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมือง

อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              7/9/2564

390 อุดรธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุดรธำนี ต ำบลหมำกแข้งอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

3 เคร่ือง 69,000.00                    69,000.00                 -                              

391 อุดรธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุดรธำนี ต ำบลหมำกแข้งอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

1 เคร่ือง 22,000.00                    22,000.00                 -                              

392 อุดรธำนี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุดรธำนี ต ำบลหมำกแข้งอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี

1 เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00                 -                              

393 อุดรธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุดรธำนี

 ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอุดรธำนีจังหวัดอุดรธำนี

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

394 อุดรธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดอุดรธำนี ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอุดรธำนีจังหวัด

อุดรธำนี

4 ชุด 48,000.00                    48,000.00                 -                              

395 อุตรดิตถ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

4 เคร่ือง 92,000.00                    92,000.00                 -                              29/10/2564

396 อุตรดิตถ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              29/10/2564

397 อุตรดิตถ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2 เคร่ือง 20,000.00                    20,000.00                 -                              29/10/2564

398 อุตรดิตถ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 ต ำบลท่ำอิฐอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7 ชุด 26,600.00                    26,600.00                 -                              29/10/2564

399 อุตรดิตถ์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ต ำบลท่ำอิฐอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7 ชุด 84,000.00                    84,000.00                 -                              29/10/2564

400 อุทัยธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุทัยธำนี ต ำบลน้ ำซึม อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

4 เคร่ือง 92,000.00                    91,200.00                 800.00                         เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

401 อุทัยธำนี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุทัยธำนี ต ำบลน้ ำซึม อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

1 เคร่ือง 10,000.00                    9,900.00                   100.00                         เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

402 อุทัยธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุทัยธำนี

 ต ำบลน้ ำซึมอ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

4 ชุด 15,200.00                    15,200.00                 -                              

403 อุทัยธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธำนี ต ำบลน้ ำซึมอ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

4 ชุด 48,000.00                    46,000.00                 2,000.00                       เงินเหลือจ่ำยด ำเนินกำรโอน

กลับส่วนกำรเรียบร้อยแล้ว

404 อุบลรำชธำนี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผลส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุบลรำชธำนี ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบจังหวัด

อุบลรำชธำนี

3 เคร่ือง 66,000.00                    66,000.00                 -                              29/10/2564

405 อุบลรำชธำนี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดอุบลรำชธำนี อ ำเภอวำรินช ำรำบ ต ำบลวำรินช ำรำบจังหวัด

อุบลรำชธำนี

3 เคร่ือง 30,000.00                    30,000.00                 -                              29/10/2564
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ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณท่ีได้รับ หมำยเหตุ วันท่ีเร่ิมเตรียมกำร

Po เบิกจ่ำย คงเหลือ คำดว่ำจะก่อหน้ี  

ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

กำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย (บำท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/

สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

406 อุบลรำชธำนี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

อุบลรำชธำนี ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบจังหวัดอุบลรำชธำนี

3 ชุด 11,400.00                    11,400.00                 -                              29/10/2564

407 อุบลรำชธำนี ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย ส ำนักงำน

สหกรณ์จังหวัดอุบลรำชธำนี ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ

จังหวัดอุบลรำชธำนี

3 ชุด 36,000.00                    36,000.00                 -                              29/10/2564

 

54


