
8,574,600.00   62.49% 6,680,800.00  -                         7,581,682.20                5,364,070.20              หน่วย : บาท

ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

 รวมโอนกลับส่วนกลาง = 5,364,070.20

รวมท้ังส้ิน 114,468,300.00   28,675,491.00  71,530,326.80  14,262,482.20   26,600.00                          5,337,470.20                   2,217,612.00           

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 114,468,300.00   28,675,491.00  71,530,326.80  14,262,482.20   26,600.00                          5,337,470.20                   2,217,612.00           

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ    114,468,300.00   28,675,491.00  71,530,326.80  14,262,482.20   26,600.00                          5,337,470.20                   2,217,612.00           

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 91,463,100.00     22,794,388.00  55,014,876.80  13,653,835.20   -                                  4,755,423.20                   2,217,612.00           

1 กระบ่ี ปรับปรุงขยายท่อประธานสายน ้าระบบประปาในนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ต าบล

คีรีวงอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

1 แห่ง 111,500.00           111,500.00        -                    เงินเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงรายการเป็น0701229001410110

2 กองคลัง เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 26,000 บีที

ยู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

4 เคร่ือง 144,000.00           144,000.00        -                    

3 กาญจนบุรี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

 จังหวัดกาญจนบุรี

2 เคร่ือง 55,600.00             49,800.00          5,800.00              เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             5,800.00

4 กาญจนบุรี ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก

อ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

1 แห่ง -                      -                    ยกเลิกรายการ เงินไม่สามารถด าเนินการได้โอนเปล่ียนแปลง

รายการท้ังจ านวนเป็นรายการ 0701229001410110

5 กาฬสินธ์ุ ปรับปรุงระบบน ้าประปาภายในส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบล

กาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 แห่ง 92,300.00             92,300.00          -                    

6 ขอนแก่น เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น

3 เคร่ือง 83,400.00             83,400.00          -                    

7 ขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6เมตร ยาว 480 เมตร นิคมสหกรณ์ดงมูล ต าบล

บ้านฝางอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 1,580,000.00        1,260,000.00     320,000.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         320,000.00

8 ขอนแก่น ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ขนาด 47.25 ตารางเมตร ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 358,000.00           358,000.00        -                    

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
งบลงทุน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 1



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

9 จันทบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต าบล

วัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2 คัน 1,772,800.00        1,772,800.00      เดือนเมษายน 2565 ตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กอร) 0405.5/11374 ลว.28 

มีนาคม 2565 เร่ืองแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ โดยคณะ

กรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าท่ีผู้อุทธรณ์มิได้แนบเอกสารส าเนา

หนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) จึงได้ตัดสิทธ์ิผู้อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการฯ ไม่เห็น

พ้องด้วยเน่ืองจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้จังหวัด

จันทบุรีตรวจสอบจาก www.mit.fti.or.th ซ่ึงจังหวัดแจ้งผลการ

ตรวจสอบจากเว็บไซต์ข้างต้นมีผู้ได้การรับรองและออก

เคร่ืองหมายสินค้า MIT 4 ราย ในกรณีผู้อุทธรณ์ไม่ย่ืนเอกสารดึง

กล่าวจึงถือว่าไม่ใช่สาระส าคัญสามารถพิจารณาผ่อนปรนการตัด

สิทธ์ิผู้อุทธรณ์ได้ คณะกรรมการฯเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้

อุทธรณ์กล่าวอ้างฟังข้ึน และมีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี

นัยส าคัญ จึงให้หน่วยงานกลับไปด าเนินการในข้ันตอนพิจารณา

ผลการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอให้ถูกต้อง

10 ฉะเชิงเทรา เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

6 เคร่ือง 276,600.00           276,600.00        -                    

11 ฉะเชิงเทรา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

1 คัน 886,400.00           716,000.00        170,400.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         170,400.00

12 ฉะเชิงเทรา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 คัน 1,124,400.00        914,000.00        210,400.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         210,400.00

13 ชัยภูมิ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห่ง 513,000.00           307,800.00        205,200.00        -                    คร้ังท่ี 1 ยกเลิกเน่ืองจากไม่มี

ผู้ชนะการประกวดราคา  

คร้ังท่ี 2 ยกเลิกเน่ืองจากไม่มี

ผู้ตรงคุณสมบัติทางเทคนิค 

คร้ังท่ี 3 เน่ืองจากไม่มีผู้เสนอ

ราคารายใดตรงตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม

ประกาศยกเลิกเม่ือวันท่ี 

16/12/2564

14 ชุมพร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว30 แผ่นต่อนาที นิคม

สหกรณ์หลังสวน ต าบลหาดยายอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 เคร่ือง 105,000.00           105,000.00        -                    

15 ชุมพร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ต าบลนา

ชะอัง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 คัน 886,400.00           880,000.00        6,400.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             6,400.00

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 2



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

16 ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 550เมตร ภายในนิคม

สหกรณ์ท่าแซะ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 1,536,000.00        1,535,000.00     1,000.00             อยู่ระหว่างด าเนินการ ปริมาณงาน 95 % คาดการณ์ส่งงานและ

ตรวจรับงานภายในวันท่ี 25/03/2565

                            1,000.00

17 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 13,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

5 เคร่ือง 105,000.00           105,000.00        -                    

18 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 26,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง 36,000.00             36,000.00          -                    

19 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 26,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง 36,000.00             36,000.00          -                    

20 เชียงใหม่ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

7 เคร่ือง 296,100.00           296,100.00        -                    

21 เชียงใหม่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต าบล

ช้างม่อยอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 คัน 1,772,800.00        1,724,204.00     48,596.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           48,596.00

22 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตบล็อกฐานรากตอกเสาเข็มคอนกรีต ยาว245 เมตร นิคม

สหกรณ์แม่แตงต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 1,090,000.00        1,090,000.00      -                    เงินเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงรายการเป็น 0701229001410110

23 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตบล็อกแบบไม่ตอกเสาเข็ม ยาว 360 เมตรนิคมสหกรณ์แม่

แตง ต าบลท่าข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 881,000.00           440,500.00        440,500.00        -                    เงินเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงรายการเป็น0701229001410110

24 เชียงใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณนิคมสหกรณ์พร้าวต าบลแม่แวน อ าเภอ

พร้าวจังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 406,000.00           406,000.00        -                    

25 เชียงใหม่ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการนิคมสหกรณ์แม่แตง ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 369,500.00           369,500.00        -                    

26 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวและป้ายหน้าส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างม่อย

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 276,000.00           276,000.00        -                    

27 เชียงใหม่ ปรับปรุงบ้านพักลูกจ้างประจ า2 ช้ัน อาคารไม้ 3 ห้องส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่ ต าบลช้างม่อยอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 218,000.00           218,000.00        -                    

28 เชียงใหม่ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีตส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างม่อยอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 143,000.00           143,000.00        -                    

29 ตาก ปรับปรุงระบบประปา นิคมสหกรณ์แม่สอด ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก

1 แห่ง 165,900.00           165,900.00        -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 3



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

30 นครนายก ปรับปรุงพ้ืนบริเวณส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกต าบลสาริกา อ าเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห่ง 726,800.00           698,700.00        28,100.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           28,100.00

31 นครนายก ปรับปรุงอาคารห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ต าบล

นครนายกอ าเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

1 แห่ง 327,800.00           272,000.00        55,800.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           55,800.00

32 นครปฐม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 

ต าบลพระปฐมเจดีย์อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 คัน 886,400.00           791,000.00        95,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           95,400.00

33 นครพนม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

ต าบลหนองแสงอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 คัน 886,400.00           804,000.00        82,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           82,400.00

34 นครพนม ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตพร้อมรางระบายน ้า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

ต าบลหนองแสง อ าเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม

1 แห่ง 427,300.00           427,000.00        300.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               300.00

35 นครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

2 คัน 1,772,800.00        1,664,900.00     107,900.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         107,900.00

36 นครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ต าบลโป่งแดง

 อ าเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา

1 คัน 886,400.00           832,450.00        53,950.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           53,950.00

37 นครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว1,048 เมตร ภายในนิคม

สหกรณ์ขามทะเลสอ ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 2,860,000.00        2,849,000.00      11,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           11,000.00

38 นครราชสีมา ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมือง

อ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 874,300.00           874,300.00        -                    

39 นครสวรรค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 

ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

1 คัน 886,400.00           879,000.00        7,400.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             7,400.00

40 บุรีรัมย์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 คัน 1,772,800.00        1,650,000.00     122,800.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         122,800.00

41 ประจวบคีรีขันธ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 คัน 886,400.00           799,000.00        87,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           87,400.00

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 4



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

42 พระนครศรีอยุธยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

1 คัน 886,400.00           792,000.00        94,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           94,400.00

43 พะเยา ปรับปรุงอาคารส านักงานนิคมสหกรณ์เชียงค า ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา

1 แห่ง 497,000.00           497,000.00        -                    

44 พังงา ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ต าบลนบปริง

อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 แห่ง 3,740,000.00        3,179,000.00      561,000.00        -                    เงินเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงรายการเป็น0701229001410110

45 พิษณุโลก เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000บีทียู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต าบลท่าทองอ าเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

10 เคร่ือง 542,000.00           435,800.00        106,200.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         106,200.00

46 พิษณุโลก เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 15,000

 บีทียูส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต าบลท่าทองอ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก

3 เคร่ือง 82,200.00             82,200.00          -                     

47 พิษณุโลก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ต าบลท่าทองอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 คัน 886,400.00           798,000.00        88,400.00                                     88,400.00

48 พิษณุโลก รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พิษณุโลกต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 คัน 1,358,000.00        1,269,000.00     89,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           89,000.00

49 เพชรบุรี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด

เพชรบุรี

1 เคร่ือง 27,800.00             27,800.00          -                    

50 เพชรบุรี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 26,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด

เพชรบุรี

2 เคร่ือง 72,000.00             72,000.00          -                    

51 เพชรบุรี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด

เพชรบุรี

7 เคร่ือง 296,100.00           296,100.00        -                    

52 เพชรบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี

 หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน ้าศูนย์สาธิต

สหกรณ์โครงการหุบกะพง ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

1 คัน 2,633,000.00        2,088,500.00     544,500.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         544,500.00

53 เพชรบุรี ก่อสร้างอาคารหอประชุมและส านักงานศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 

ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง 12,599,000.00       10,388,888.00    2,210,112.00                     2,210,112.00

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 5



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

54 เพชรบูรณ์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 15,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

3 เคร่ือง 77,700.00             70,440.00          7,260.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             7,260.00

55 เพชรบูรณ์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 26,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

6 เคร่ือง 216,000.00           170,400.00        45,600.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           45,600.00

56 เพชรบูรณ์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

6 เคร่ือง 253,800.00           197,400.00        56,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           56,400.00

57 แพร่ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คสล. หนา 0.12 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 500 

ตารางเมตร พร้อมอาคารจอดรถขนาด 12 x 5.50 เมตร และขนาด 24 x 5.50

 เมตรส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่

1 แห่ง 485,000.00           485,000.00        -                    

58 มุกดาหาร ปรับปรุงระบบประปา ขนาด 2น้ิว และถังเก็บน ้าดี 2,500ลิตร และเคร่ืองส่ง

น ้าส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ต าบลมุกดาหารอ าเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

1 แห่ง 150,000.00           150,000.00        -                    

59 แม่ฮ่องสอน ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค าอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 178,300.00           177,000.00        1,300.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             1,300.00

60 ยะลา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาต าบลสะ

เตง อ าเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

1 คัน 886,400.00           886,400.00        -                    

61 ระนอง ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมส านักงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ต าบล

เขานิเวศน์อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห่ง 1,580,000.00        1,390,400.00      189,600.00        -                    

62 ราชบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ต าบล

หน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 คัน 746,000.00           746,000.00        -                    เงินเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงรายการเป็น 

0701229001410110 = 14,200  0701229001410111 = 

92,300 0701229001110044 = 33,900

63 ราชบุรี ปรับปรุงหลังคา (อาคาร 1)ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ต าบลหน้าเมือง 

อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 410,000.00           409,000.00        1,000.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             1,000.00

64 ล าปาง เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีที

ยู นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

1 เคร่ือง 27,800.00             27,800.00          -                    

65 ล าปาง ปรับปรุงอาคารส านักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ล าปาง ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมืองล าปางจังหวัดล าปาง

1 แห่ง 120,200.00           120,150.00        50.00                 เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                                 50.00

66 ล าพูน ถมดินพร้อมปรับปรุงระบบระบายน ้าบริเวณส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน 

ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูนจังหวัดล าพูน

1 แห่ง 456,700.00           390,000.00        66,700.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           66,700.00

67 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี

 1จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

1 แห่ง 198,800.00           140,000.00        58,800.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           58,800.00

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 6



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

68 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัด

ปทุมธานีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 แห่ง 189,000.00           139,000.00        50,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           50,000.00

69 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

1จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

1 แห่ง 172,000.00           119,000.00        53,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           53,000.00

70 ศส.ท่ี 10 จ.ล าปาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

10จังหวัดล าปาง ต าบลพิชัยอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

1 คัน 886,400.00           886,400.00        -                    

71 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 11 จังหวัด

พิษณุโลก ต าบลวังทองอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 1,167,500.00        945,000.00        222,500.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         222,500.00

72 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีที

ยู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทอง

อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                      เงินเหลือจ่ายโอนเปล่ียนแปลงรายการเป็น0701229001410112

73 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

12จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 คัน 886,400.00           823,000.00        63,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           63,400.00

74 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนาท ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารหอพักขนาด 367 ตารางเมตร ศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 13 จังหวัดชัยนาทต าบลบางหลวง อ าเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 141,000.00           141,000.00        -                    

75 ศส.ท่ี 14 จ.ชัยนาท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

14จังหวัดชัยนาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 คัน 886,400.00           750,250.00        136,150.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         136,150.00

76 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

16จังหวัดเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

1 คัน 886,400.00           763,000.00        123,400.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         123,400.00

77 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลา ปรับปรุงพ้ืนห้องพัก ภายในหอพัก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 17

จังหวัดสงขลา ต าบลพะวงอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 215,700.00           215,700.00        -                    

78 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลา ปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องส านักงาน และห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลาต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 แห่ง 202,800.00           202,800.00        -                    

79 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

18จังหวัดสงขลา ต าบลพะวงอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 คัน 886,400.00           869,400.00        17,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           17,000.00

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 7



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

80 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงหลังคาส านักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 308,000.00           308,000.00        -                    

81 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในส านักงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

19จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 173,000.00           173,000.00        -                    

82 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงพ้ืนโรงอาหาร ขนาด153 ตารางเมตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

1 แห่ง 138,000.00           138,000.00        -                    

83 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 26,000 บีที

ยู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้าม

 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 เคร่ือง 72,000.00             72,000.00          -                    

84 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 30,000 บีที

ยู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้าม

 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 39,700.00             39,700.00          -                    

85 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

20จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 คัน 886,400.00           847,800.00        38,600.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           38,600.00

86 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี ปรับปรุงหลังคาส านักงานห้องประชุม ช้ันเดียว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 แห่ง 369,500.00           369,500.00        -                    

87 ศส.ท่ี 4 จ.นครนายก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4

 จังหวัดนครนายกต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 คัน 886,400.00           798,000.00        88,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           88,400.00

88 ศส.ท่ี 6 จ.นครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

6จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

1 คัน 886,400.00           791,000.00        95,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           95,400.00

89 ศส.ท่ี 6 จ.นครราชสีมา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

6จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

1 แห่ง 470,000.00           470,000.00        -                    

90 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจ านวน 7 หลัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 639,200.00           413,800.00        225,400.00                                 225,400.00

91 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงหอพัก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น 

ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 567,400.00           367,000.00        200,400.00                                 200,400.00

92 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีที

ยู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

10 เคร่ือง 324,000.00           324,000.00        -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 8



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

93 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 

8จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 คัน 886,400.00           770,000.00        116,400.00                                 116,400.00

94 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงไฟฟ้าภายในและภายนอกส านักงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

1 แห่ง 318,500.00           315,830.00        2,670.00                                         2,670.00

95 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ปรับปรุงหลังคาอาคารส านักงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 8

จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 แห่ง 245,400.00           245,000.00        400.00                                             400.00

96 สกลนคร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ต าบล

ธาตุเชิงชุมอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 คัน 1,772,800.00        1,772,000.00     800.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               800.00

97 สงขลา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต าบล

เขารูปช้างอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 คัน 1,772,800.00        1,634,128.00     138,672.00         เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                         138,672.00

98 สมุทรปราการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ต าบลบางปูใหม่อ าเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ

1 คัน 886,400.00           858,800.00        27,600.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           27,600.00

99 สระบุรี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

4 เคร่ือง 184,400.00           184,400.00        -                     

100 สสพ.1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีที

ยู ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

15 เคร่ือง 486,000.00           486,000.00        -                    

101 สสพ.2 ปรับปรุงอาคารส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 แขวงมีน

บุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 437,200.00           429,700.00        7,500.00                                 7,500.00

102 สิงห์บุรี ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์และปรับปรุงพ้ืนไม้อาคารส านักงาน ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

1 แห่ง 184,900.00           141,524.80        43,375.20           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           43,375.20

103 สุโขทัย เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 

ขนาด 40,000บีทียู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต าบลธานี อ าเภอเมือง

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 เคร่ือง 120,200.00           119,600.00        600.00                                             600.00

104 สุโขทัย เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว30 แผ่นต่อนาที นิคม

สหกรณ์หนองบัว ต าบลหนองบัวอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 เคร่ือง 105,000.00           105,000.00        -                    

105 สุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ศรีส าโรง ต าบลสามเรือน 

อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

1 คัน 886,400.00           886,400.00         เดือนเมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันท่ี 22/03/2565 อยู่ระหว่าง

รออุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 วันท าการ ส้ินสุด

วันท่ี 31/03/2565
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ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

106 สุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์พระร่วงต าบลนาทุ่งอ าเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 คัน 886,400.00           886,400.00         เดือนเมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันท่ี 22/03/2565 อยู่ระหว่าง

รออุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 วันท าการ ส้ินสุด

วันท่ี 31/03/2565

107 สุโขทัย ปรับปรุงถนนภายในบริเวณส านักงาน กว้าง 4 เมตร ยาว250 เมตร หนา 0.15 

เมตรนิคมสหกรณ์สวรรคโลก ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 481,000.00           481,000.00        -                    

108 สุโขทัย ปรับปรุงหลังคาอาคารส านักงานนิคมสหกรณ์หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอ

ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 353,100.00           353,100.00        -                    

109 สุโขทัย ปรับปรุงโรงพัสดุนิคมสหกรณ์หนองบัว ต าบลหนองบัวอ าเภอศรีนคร จังหวัด

สุโขทัย

1 แห่ง 273,600.00           273,600.00        -                    

110 สุโขทัย ปรับปรุงหลังคาอาคารส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต าบลธานี อ าเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง -                      -                    ยกเลิกรายการ เงินไม่สามารถด าเนินการได้โอนเปล่ียนแปลง

รายการท้ังจ านวนเป็นรายการ 0701229001410110

111 สุโขทัย ปรับปรุงอาคารส านักงานนิคมสหกรณ์สวรรคโลก ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร

 จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 196,000.00           196,000.00        -                    

112 สุพรรณบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ต าบลท่าระหัดอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 คัน 886,400.00           804,000.00        82,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           82,400.00

113 สุราษฎร์ธานี เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว30 แผ่นต่อนาที นิคม

สหกรณ์พนม ต าบลพนม อ าเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 105,000.00           85,000.00          20,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           20,000.00

114 สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต าบลมะขามเต้ียอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 คัน 886,400.00           793,000.00        93,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           93,400.00

115 สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์ ต าบลกระเเดะ

 อ าเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 คัน 886,400.00           793,000.00        93,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           93,400.00

116 สุราษฎร์ธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ท่าฉาง ต าบลตะกุกเหนือ 

อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 คัน 886,400.00           793,000.00        93,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           93,400.00

117 สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 นิคมสหกรณ์ท่าฉางต าบลตะกุกเหนือ 

อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 แห่ง 566,000.00           490,000.00        76,000.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           76,000.00

118 สุรินทร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 24,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์จังหวัด

สุรินทร์

4 เคร่ือง 129,600.00           129,600.00        -                    
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ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

119 สุรินทร์ ปรับปรุงห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอ

เมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง 488,000.00           488,000.00        -                    

120 อ านาจเจริญ ปรับปรุงอาคารส านักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อ านาจเจริญต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ

1 แห่ง 322,400.00           322,400.00        -                    

121 อ านาจเจริญ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ

1 แห่ง 253,900.00           253,900.00        -                    

122 อ านาจเจริญ ปรับปรุงบ้านพักคนงานส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญจังหวัดอ านาจเจริญ

1 แห่ง 231,600.00           231,600.00        -                    

123 อ านาจเจริญ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ

1 แห่ง 157,100.00           157,100.00        -                    

124 อ านาจเจริญ ปรับปรุงระบบน ้าประปาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัด

อ านาจเจริญ

1 แห่ง 34,000.00             34,000.00          -                    

125 อุดรธานี รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุดรธานีต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 คัน 1,358,000.00        1,280,000.00     78,000.00                                     78,000.00

126 อุทัยธานี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีที

ยู ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ต าบลน ้าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัด

อุทัยธานี

3 เคร่ือง 138,300.00           138,300.00        -                      

127 อุทัยธานี ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการนิคมสหกรณ์ทับเสลา ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลาน

สักจังหวัดอุทัยธานี

1 แห่ง 139,000.00           139,000.00        -                    

128 อุทัยธานี ปรับปรุงห้องประชุมนิคมสหกรณ์ทับเสลา ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี

1 แห่ง 135,800.00           135,800.00        -                    

129 อุบลราชธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 

ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี

1 คัน 886,400.00           886,400.00         เดือนเมษายน 2565 ประกาศเชิญชวนคร้ังท่ี 1 

แนบเอกสารคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ไม่ครบ จึงได้ยกเลิก

และประกาศใหม่คร้ังท่ี 2

เม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 65 ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันท่ี 22 มี.ค. 65 แจ้งว่า

ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัด

จ้างต่อไปได้ และอยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามใน

สัญญา คาดการณ์ลงนามในสัญญาวันท่ี 7 เม.ย. 65

130 อุบลราชธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 

ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี

2 คัน 2,248,800.00        2,248,800.00      เดือนเมษายน 2565 ประกาศเชิญชวนคร้ังท่ี 1 

แนบเอกสารคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ไม่ครบ จึงได้ยกเลิก

และประกาศใหม่คร้ังท่ี 2

เม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 65 ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันท่ี 22 มี.ค. 65 แจ้งว่า

ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัด

จ้างต่อไปได้ และอยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามใน

สัญญา คาดการณ์ลงนามในสัญญาวันท่ี 7 เม.ย. 65

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Q1054) 23,005,200.00     5,881,103.00    16,515,450.00  608,647.00       26,600.00                          582,047.00                     -                        

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 11



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

1 กระบ่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดกระบ่ี ต าบลกระบ่ีใหญ่อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

2 กระบ่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

กระบ่ี ต าบลกระบ่ีใหญ่อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

3 กระบ่ี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดกระบ่ี ต าบลกระบ่ีใหญ่อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

4 กระบ่ี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดกระบ่ี ต าบลกระบ่ีใหญ่อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

5 กระบ่ี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบ่ี ต าบลกระบ่ี

ใหญ่อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

6 กาญจนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลปากแพรกอ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

7 กาญจนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

กาญจนบุรี ต าบลปากแพรกอ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

8 กาญจนบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัด

กาญจนบุรี

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

9 กาญจนบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

10 กาฬสินธ์ุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

11 กาฬสินธ์ุ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

12 กาฬสินธ์ุ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

13 กาฬสินธ์ุ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบล

กาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

14 ก าแพงเพชร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชรจังหวัด

ก าแพงเพชร

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 12



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

15 ก าแพงเพชร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชรจังหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

16 ก าแพงเพชร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชรจังหวัด

ก าแพงเพชร

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

17 ก าแพงเพชร ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

18 ก าแพงเพชร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร ต าบล

หนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

19 ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

20 ขอนแก่น เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

21 ขอนแก่น ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

22 ขอนแก่น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

23 จันทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

24 จันทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

จันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

25 จันทบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

26 จันทบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

27 จันทบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต าบลวัด

ใหม่อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

28 ฉะเชิงเทรา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 13



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

29 ฉะเชิงเทรา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

30 ฉะเชิงเทรา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

3 เคร่ือง 30,000.00             30,000.00          -                    

31 ฉะเชิงเทรา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

32 ฉะเชิงเทรา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต าบล

หน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

33 ชลบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดชลบุรี ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

34 ชลบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดชลบุรี ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

35 ชลบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต าบลเสม็ดอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

36 ชลบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต าบลเสม็ด

อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

37 ชัยนาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดชัยนาท ต าบลบางหลวงอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

38 ชัยนาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ชัยนาท ต าบลบางหลวงอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

39 ชัยนาท ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

40 ชัยนาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ต าบลบาง

หลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

41 ชัยภูมิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

42 ชัยภูมิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ชัยภูมิ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 14



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

43 ชัยภูมิ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

44 ชัยภูมิ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ต าบลในเมือง

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

45 ชุมพร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดชุมพร ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

46 ชุมพร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ชุมพร ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

47 ชุมพร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดชุมพร ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

48 ชุมพร ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดชุมพร ต าบลนาชะอังอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

49 ชุมพร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ต าบลนาชะอัง

อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

50 เชียงราย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

51 เชียงราย เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

52 เชียงราย ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ต าบลเวียงอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

53 เชียงราย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ต าบลเวียง

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

54 เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างม่อยอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

55 เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่ ต าบลช้างม่อยอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 เคร่ือง 88,000.00            88,000.00          -                    

56 เชียงใหม่ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่ ต าบลช้างม่อยอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 15



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

57 เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

8 ชุด 96,000.00             96,000.00          -                    

58 เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้าง

ม่อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

8 ชุด 30,400.00             30,400.00          -                    

59 ตรัง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดตรังต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

60 ตรัง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดตรังต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

61 ตรัง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดตรัง ต าบลทับเท่ียงอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

62 ตรัง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ต าบลทับเท่ียง

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

63 ตราด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

64 ตราด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ตราด ต าบลบางพระอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

65 ตราด เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

66 ตราด ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดตราด ต าบลบางพระอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

67 ตราด ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ต าบลบางพระ

อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

68 ตาก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดตากต าบลน ้ารึม อ าเภอเมืองตากจังหวัดตาก

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

69 ตาก เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดตากต าบลน ้ารึม อ าเภอเมืองตากจังหวัดตาก

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

70 ตาก ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดตาก ต าบลน ้ารึมอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 16



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

71 ตาก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ต าบลน ้ารึม

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

72 นครนายก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครนายก ต าบลนครนายกอ าเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

73 นครนายก ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

74 นครนายก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ต าบล

นครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

75 นครปฐม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดีย์อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

76 นครปฐม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดีย์อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

77 นครปฐม ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

78 นครปฐม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ต าบลพระ

ปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

79 นครพนม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครพนม ต าบลหนองแสงอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

80 นครพนม เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครพนม ต าบลหนองแสงอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

81 นครพนม ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนครพนม ต าบลหนองแสง อ าเภอเมืองนครพนมจังหวัด

นครพนม

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

82 นครพนม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ต าบล

หนองแสง อ าเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

83 นครราชสีมา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 17



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

84 นครราชสีมา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นครราชสีมา ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

85 นครราชสีมา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

86 นครราชสีมา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

87 นครราชสีมา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

88 นครศรีธรรมราช เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรืออ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด

นครศรีธรรมราช

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

89 นครศรีธรรมราช เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรืออ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด

นครศรีธรรมราช

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

90 นครศรีธรรมราช เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรืออ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด

นครศรีธรรมราช

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                       

91 นครศรีธรรมราช ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

92 นครศรีธรรมราช ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

7 ชุด 26,600.00             11,400.00          15,200.00           โอนกลับส่วนกลาง เป็นเงินท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 ชุด 

เน่ืองจากมีการติดต้ังพร้อมชุดโปรแกรมฯมาพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One มาเรียบร้อยแล้ว

                             15,200.00

93 นครสวรรค์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด

นครสวรรค์

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

94 นครสวรรค์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

95 นครสวรรค์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด

นครสวรรค์

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

96 นครสวรรค์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

97 นครสวรรค์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ต าบล

นครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 18



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

98 นนทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี ต าบลบางกระสออ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

99 นนทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นนทบุรี ต าบลบางกระสออ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

100 นนทบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี ต าบลบางกระสออ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

101 นนทบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

102 นนทบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ต าบลบาง

กระสออ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

103 นราธิวาส เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนราธิวาส ต าบลบางนาคอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

104 นราธิวาส เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นราธิวาส ต าบลบางนาคอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

105 นราธิวาส เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดนราธิวาส ต าบลบางนาคอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

106 นราธิวาส ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

107 นราธิวาส ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ต าบลบาง

นาค อ าเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

108 น่าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดน่านต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียงจังหวัดน่าน

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

109 น่าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

น่านต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียงจังหวัดน่าน

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

110 น่าน เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดน่านต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียงจังหวัดน่าน

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

111 น่าน ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดน่าน ต าบลฝายแก้วอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 19



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

112 น่าน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ต าบลฝายแก้ว

อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

113 บึงกาฬ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดบึงกาฬ ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

114 บึงกาฬ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ต าบลบึงกาฬอ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

115 บึงกาฬ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ต าบลบึง

กาฬอ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

116 บุรีรัมย์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

117 บุรีรัมย์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

118 บุรีรัมย์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

119 บุรีรัมย์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลใน

เมืองอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

120 ปทุมธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึงอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

121 ปทุมธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึงอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

122 ปทุมธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

123 ปทุมธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ต าบล

คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

124 ประจวบคีรีขันธ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 20



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

125 ประจวบคีรีขันธ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

126 ประจวบคีรีขันธ์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

127 ประจวบคีรีขันธ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

128 ปราจีนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลไม้เค็ดอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

129 ปราจีนบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ปราจีนบุรี ต าบลไม้เค็ดอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

130 ปราจีนบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลไม้เค็ดอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

131 ปราจีนบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

132 ปราจีนบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ต าบลไม้

เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

133 ปัตตานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแลอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

134 ปัตตานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ปัตตานี ต าบลรูสะมิแลอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

135 ปัตตานี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแลอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

136 ปัตตานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

137 ปัตตานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิ

แลอ าเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

138 พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 21



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

139 พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

140 พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

141 พระนครศรีอยุธยา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

142 พระนครศรีอยุธยา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

143 พะเยา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพะเยา ต าบลเวียงอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

144 พะเยา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 เคร่ือง 22,000.00             20,990.00          1,010.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             1,010.00

145 พะเยา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

146 พะเยา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ต าบลเวียง

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

147 พะเยา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดพะเยา ต าบลเวียงอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ชุด 24,000.00             23,000.00          1,000.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             1,000.00

148 พังงา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพังงา ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

149 พังงา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พังงา ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

150 พังงา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ต าบลนบปริง

อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

151 พังงา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดพังงา ต าบลนบปริงอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

152 พัทลุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพัทลุง ต าบลคูหาสวรรค์อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 22



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

153 พัทลุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พัทลุง ต าบลคูหาสวรรค์อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

154 พัทลุง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ต าบลคูหา

สวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

155 พัทลุง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

156 พิจิตร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพิจิตร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

157 พิจิตร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พิจิตร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

158 พิจิตร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพิจิตร ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

159 พิจิตร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ต าบลท่าหลวง

อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

160 พิจิตร ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ต าบลท่าหลวงอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

161 พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก ต าบลท่าทองอ าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

162 พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

พิษณุโลก ต าบลท่าทองอ าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

163 พิษณุโลก เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก ต าบลท่าทองอ าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

164 พิษณุโลก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

165 พิษณุโลก ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

166 เพชรบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 23



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

167 เพชรบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม

อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

168 เพชรบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต าบลไร่ส้มอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

169 เพชรบูรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

170 เพชรบูรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

171 เพชรบูรณ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

172 เพชรบูรณ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลสะ

เดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

173 เพชรบูรณ์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

174 แพร่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดแพร่ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

175 แพร่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

แพร่ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

176 แพร่ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดแพร่ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

177 แพร่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ต าบลทุ่งโฮ้ง

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

178 แพร่ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดแพร่ ต าบลทุ่งโฮ้งอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

179 ภูเก็ต เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

180 มหาสารคาม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดมหาสารคาม ต าบลตลาดอ าเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 24



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

181 มหาสารคาม เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดมหาสารคาม ต าบลตลาดอ าเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

182 มหาสารคาม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ต าบล

ตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

183 มหาสารคาม ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

184 มุกดาหาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดมุกดาหาร ต าบลมุกดาหารอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

185 มุกดาหาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

มุกดาหาร ต าบลมุกดาหารอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

186 มุกดาหาร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดมุกดาหาร ต าบลมุกดาหารอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

187 มุกดาหาร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ต าบล

มุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

188 มุกดาหาร ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด

มุกดาหาร

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

189 แม่ฮ่องสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค าอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

190 แม่ฮ่องสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ต าบลจองค าอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

191 แม่ฮ่องสอน เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค าอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

192 แม่ฮ่องสอน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบล

จองค าอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

193 แม่ฮ่องสอน ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

194 ยโสธร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 25



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

195 ยโสธร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

196 ยโสธร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ต าบลส าราญ

อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

197 ยโสธร ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดยโสธร ต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

198 ยะลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

199 ยะลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

200 ยะลา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

201 ยะลา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ต าบลสะเตง

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

202 ยะลา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดยะลา ต าบลสะเตงอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

203 ร้อยเอ็ด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

204 ร้อยเอ็ด เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

205 ร้อยเอ็ด ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลใน

เมืองอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

206 ร้อยเอ็ด ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

207 ระนอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดระนอง ต าบลเขานิเวศน์อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

208 ระนอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ระนอง ต าบลเขานิเวศน์อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 26



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

209 ระนอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ต าบลเขา

นิเวศน์อ าเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

210 ระนอง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

211 ระยอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3 เคร่ือง 69,000.00             68,940.00          60.00                 เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                                 60.00

212 ระยอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

213 ระยอง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

214 ระยอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ต าบลเนิน

พระอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5 ชุด 19,000.00             18,750.00          250.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               250.00

215 ระยอง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดระยอง ต าบลเนินพระอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5 ชุด 60,000.00             58,750.00          1,250.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             1,250.00

216 ราชบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดราชบุรี ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

217 ลพบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดลพบุรี ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 เคร่ือง 92,000.00             88,000.00          4,000.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             4,000.00

218 ลพบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ลพบุรี ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 เคร่ือง 88,000.00            84,000.00          4,000.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             4,000.00

219 ลพบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดลพบุรี ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4 เคร่ือง 40,000.00             39,600.00          400.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               400.00

220 ลพบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ต าบลท่าหิน

อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

8 ชุด 30,400.00             30,400.00          -                    

221 ลพบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ต าบลท่าหินอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

8 ชุด 96,000.00             61,600.00          34,400.00           เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                           34,400.00

222 ล าปาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดล าปาง ต าบลพระบาทอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 27



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

223 ล าปาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ล าปาง ต าบลพระบาทอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

224 ล าปาง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดล าปาง ต าบลพระบาทอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

4 เคร่ือง 40,000.00             40,000.00          -                    

225 ล าปาง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง ต าบลพระ

บาทอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

226 ล าปาง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดล าปาง ต าบลพระบาทอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

227 ล าพูน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดล าพูน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

228 ล าพูน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

ล าพูน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

229 ล าพูน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน ต าบลเวียง

ยองอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

230 ล าพูน ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดล าพูน ต าบลเวียงยองอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

231 เลย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเลยต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

232 เลย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ต าบลกุดป่อง

อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

233 เลย ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเลย ต าบลกุดป่องอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

234 ศรีสะเกษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ต าบลหนองครกอ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3 เคร่ือง 69,000.00             68,700.00          300.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               300.00

235 ศรีสะเกษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรี

สะเกษ ต าบลหนองครกอ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3 เคร่ือง 66,000.00             62,700.00          3,300.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             3,300.00

236 ศรีสะเกษ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ ต าบลหนองครกอ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 เคร่ือง 20,000.00             19,180.00          820.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               820.00

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 28



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

237 ศรีสะเกษ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ต าบล

หนองครกอ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

6 ชุด 22,800.00             10,950.00          11,850.00           โอนกลับส่วนกลางเป็นเงินท่ีไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 3 ชุด 

เน่ืองจากมีการติดต้ังพร้อมชุดโปรแกรมฯมาพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One มาเรียบร้อยแล้ว และเงินเหลือจ่าย  

450 บาท

                             11,400.00                               450.00

238 ศรีสะเกษ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะ

เกษ

6 ชุด 72,000.00             62,940.00          9,060.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             9,060.00

239 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัดปทุมธานีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 เคร่ือง 46,000.00             44,000.00          2,000.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             2,000.00

240 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัดปทุมธานีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

241 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวงจังหวัดปทุมธานี

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

242 ศส.ท่ี 1 จ.ปทุมธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1

จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

243 ศส.ท่ี 10 จ.ล าปาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 10 จังหวัดล าปางต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

244 ศส.ท่ี 10 จ.ล าปาง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 10จังหวัดล าปาง ต าบลพิชัยอ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

245 ศส.ท่ี 10 จ.ล าปาง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 10

จังหวัดล าปาง ต าบลพิชัยอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

246 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 11 จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทองอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

247 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 11จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

248 ศส.ท่ี 11 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 11

จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

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

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทองอ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 29



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

250 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 12 จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทองอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

251 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 12จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

252 ศส.ท่ี 12 จ.พิษณุโลก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 12

จังหวัดพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

253 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 13 จังหวัดชัยนาทต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

254 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนาท เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 13 จังหวัดชัยนาทต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

255 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนาท ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 13จังหวัดชัยนาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

256 ศส.ท่ี 13 จ.ชัยนาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 13

จังหวัดชัยนาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

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

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรีต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ าจังหวัด

เพชรบุรี

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

258 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 15 จังหวัดเพชรบุรีต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

259 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 15จังหวัดเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

260 ศส.ท่ี 15 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 15

จังหวัดเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

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

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 16 จังหวัดเพชรบุรีต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ าจังหวัด

เพชรบุรี

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

262 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 16 จังหวัดเพชรบุรีต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

263 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 16จังหวัดเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 30



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

264 ศส.ท่ี 16 จ.เพชรบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 16

จังหวัดเพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

265 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลาต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

266 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 17 จังหวัดสงขลาต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

267 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 17จังหวัดสงขลา ต าบลพะวงอ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

268 ศส.ท่ี 17 จ.สงขลา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 17

จังหวัดสงขลา ต าบลพะวงอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

269 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลาต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

270 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลาต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

271 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 18 จังหวัดสงขลาต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

272 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 18จังหวัดสงขลา ต าบลพะวงอ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

273 ศส.ท่ี 18 จ.สงขลา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 18

จังหวัดสงขลา ต าบลพะวงอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

274 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะอ าเภอกาญจน

ดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

275 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

276 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 19จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจน

ดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 31



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

277 ศส.ท่ี 19 จ.สุราษฎร์ธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 19

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

278 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธานีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

279 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธานีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

280 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธานี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธานีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

281 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง

หลวงจังหวัดปทุมธานี

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

282 ศส.ท่ี 2 จ.ปทุมธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2

จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

283 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้ามอ าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

284 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้ามอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

285 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 20จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

286 ศส.ท่ี 20 จ.สุราษฎร์ธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 20

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

287 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

288 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

289 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3จังหวัดชลบุรี ต าบลเสม็ดอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 32



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

290 ศส.ท่ี 3 จ.ชลบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3

จังหวัดชลบุรี ต าบลเสม็ดอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

291 ศส.ท่ี 4 จ.นครนายก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 จังหวัดนครนายก ต าบลท่าช้างอ าเภอเมือง

นครนายกจังหวัดนครนายก

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

292 ศส.ท่ี 4 จ.นครนายก ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4จังหวัดนครนายก ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง

นครนายกจังหวัดนครนายก

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

293 ศส.ท่ี 4 จ.นครนายก ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4

จังหวัดนครนายก ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

294 ศส.ท่ี 5 จ.นครราชสีมา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

295 ศส.ท่ี 5 จ.นครราชสีมา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

296 ศส.ท่ี 5 จ.นครราชสีมา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

297 ศส.ท่ี 5 จ.นครราชสีมา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 5

จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

298 ศส.ท่ี 6 จ.นครราชสีมา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 6 จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

299 ศส.ท่ี 6 จ.นครราชสีมา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 6จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 ชุด 12,000.00             12,000.00          -                    

300 ศส.ท่ี 6 จ.นครราชสีมา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 6

จังหวัดนครราชสีมา ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

1 ชุด 3,800.00              3,800.00           -                    

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

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 7 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น

 จังหวัดขอนแก่น

1 เคร่ือง 23,000.00             23,000.00          -                    

302 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 7 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 33



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

303 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 7จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

304 ศส.ท่ี 7 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 7

จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

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

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

306 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

307 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 8 จังหวัดขอนแก่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

308 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 8จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

309 ศส.ท่ี 8 จ.ขอนแก่น ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 8

จังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

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

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม่ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

311 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม่ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

312 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

313 ศส.ท่ี 9 จ.เชียงใหม่ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9

จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

314 ศูนย์เทคโนโลยีฯ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

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

315 ศูนย์เทคโนโลยีฯ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

15 เคร่ือง 5,250,000.00        4,755,000.00      495,000.00                                 495,000.00

316 ศูนย์เทคโนโลยีฯ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย กรมส่งเสริม

สหกรณ์ แขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

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

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 34



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

317 สงขลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสงขลา ต าบลเขารูปช้างอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 เคร่ือง 46,000.00             46,000.00          -                    

318 สงขลา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สงขลา ต าบลเขารูปช้างอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

319 สงขลา เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสงขลา ต าบลเขารูปช้างอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

320 สงขลา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต าบลเขารูป

ช้างอ าเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

321 สงขลา ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสงขลา ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

322 สตูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

323 สตูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

324 สตูล ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ต าบลพิมาน

อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

325 สตูล ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสตูล ต าบลพิมานอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

326 สมุทรปราการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสมุทรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

327 สมุทรปราการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

328 สมุทรปราการ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ต าบล

บางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

329 สมุทรปราการ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

330 สมุทรสงคราม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 35



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

331 สมุทรสงคราม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

332 สมุทรสงคราม เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

333 สมุทรสงคราม ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ต าบล

แม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

334 สมุทรสงคราม ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

335 สมุทรสาคร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสาคร ต าบลโคกขามอ าเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

336 สมุทรสาคร เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรสาคร ต าบลโคกขามอ าเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

337 สมุทรสาคร เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสมุทรสาคร ต าบลโคกขามอ าเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

338 สมุทรสาคร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ต าบล

โคกขามอ าเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

339 สมุทรสาคร ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด

สมุทรสาคร

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

340 สระแก้ว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสระแก้ว ต าบลท่าเกษมอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

341 สระแก้ว เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสระแก้ว ต าบลท่าเกษมอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

342 สระแก้ว ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ต าบลท่า

เกษม อ าเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

343 สระแก้ว ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

344 สระบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สระบุรี ต าบลปากเพรียวอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 36



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

345 สระบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียวอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

346 สระบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ต าบลปาก

เพรียว อ าเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

2 ชุด 7,600.00              7,600.00           -                    

347 สระบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี

2 ชุด 24,000.00             24,000.00          -                    

348 ส่วนกลาง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

35 เคร่ือง 350,000.00           350,000.00        -                    

349 ส่วนกลาง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

ส าหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก 

(16core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสาม

พระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

15 ชุด 420,000.00           420,000.00        -                    

350 ส่วนกลาง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยาเขต

พระนครกรุงเทพมหานคร

50 ชุด 190,000.00           190,000.00        -                    

351 ส่วนกลาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวง

วัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

17 ชุด 374,000.00           374,000.00        -                    

352 สิงห์บุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสิงห์บุรี ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

353 สุโขทัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย ต าบลธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

354 สุโขทัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สุโขทัย ต าบลธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

355 สุโขทัย เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย ต าบลธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

356 สุโขทัย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต าบลธานี

อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

357 สุโขทัย ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ต าบลธานีอ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 37



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

358 สุพรรณบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลท่าระหัดอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

359 สุพรรณบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ต าบลท่าระหัดอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

360 สุพรรณบุรี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลท่าระหัดอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

361 สุพรรณบุรี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลท่า

ระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

362 สุพรรณบุรี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัด

สุพรรณบุรี

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

363 สุราษฎร์ธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ียอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์

ธานี

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

364 สุราษฎร์ธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ียอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

365 สุราษฎร์ธานี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ียอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์

ธานี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

366 สุราษฎร์ธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบล

มะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

367 สุราษฎร์ธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

368 สุรินทร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุรินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

369 สุรินทร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุรินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

370 สุรินทร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต าบลใน

เมืองอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

371 สุรินทร์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 38



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

372 หนองคาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดหนองคาย ต าบลโพธ์ิชัยอ าเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

373 หนองคาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองคาย ต าบลโพธ์ิชัยอ าเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

374 หนองคาย เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดหนองคาย ต าบลโพธ์ิชัยอ าเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

375 หนองคาย ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ต าบลโพธ์ิ

ชัยอ าเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

376 หนองคาย ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

377 หนองบัวล าภู เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดหนองบัวล าภู ต าบลล าภูอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูจังหวัดหนองบัวล าภู

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

378 หนองบัวล าภู เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล าภู ต าบลล าภูอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูจังหวัดหนองบัวล าภู

2 เคร่ือง 44,000.00             44,000.00          -                    

379 หนองบัวล าภู ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ต าบล

ล าภูอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูจังหวัดหนองบัวล าภู

6 ชุด 22,800.00             22,800.00          -                    

380 หนองบัวล าภู ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด

หนองบัวล าภู

6 ชุด 72,000.00             72,000.00          -                    

381 อ่างทอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง ต าบลย่านซ่ืออ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

382 อ่างทอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง ต าบลย่านซ่ืออ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

383 อ่างทอง เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง ต าบลย่านซ่ืออ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

384 อ่างทอง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต าบลย่าน

ซ่ืออ าเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง

5 ชุด 19,000.00             19,000.00          -                    

385 อ่างทอง ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต าบลย่านซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง

5 ชุด 60,000.00             60,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 39



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

386 อ านาจเจริญ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญจังหวัด

อ านาจเจริญ

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

387 อ านาจเจริญ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญจังหวัด

อ านาจเจริญ

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

388 อ านาจเจริญ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ต าบล

โนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

389 อ านาจเจริญ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

จังหวัดอ านาจเจริญ

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

390 อุดรธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุดรธานี ต าบลหมากแข้งอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

3 เคร่ือง 69,000.00             69,000.00          -                    

391 อุดรธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุดรธานี ต าบลหมากแข้งอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 เคร่ือง 22,000.00             22,000.00          -                    

392 อุดรธานี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุดรธานี ต าบลหมากแข้งอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 เคร่ือง 10,000.00             10,000.00          -                    

393 อุดรธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ต าบลหมาก

แข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

394 อุดรธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

4 ชุด 48,000.00             48,000.00          -                    

395 อุตรดิตถ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

4 เคร่ือง 92,000.00             92,000.00          -                    

396 อุตรดิตถ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

397 อุตรดิตถ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2 เคร่ือง 20,000.00             20,000.00          -                    

398 อุตรดิตถ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลท่า

อิฐอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7 ชุด 26,600.00             26,600.00          -                    

399 อุตรดิตถ์ ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7 ชุด 84,000.00             84,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 40



ล าดับ หน่วยงาน รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณท่ีได้รับ หมายเหตุ

Po เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการด าเนินการ คาดว่าจะก่อหน้ี ว/

ด/ป

ปัญหาอุปสรรค  หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้
 เหลือจ่าย

การก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท) ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้)  คงเหลือโอนกลับส่วนกลาง

 คงเหลือท่ีหน่วยงาน

400 อุทัยธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In Oneส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุทัยธานี ต าบลน ้าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 เคร่ือง 92,000.00             91,200.00          800.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               800.00

401 อุทัยธานี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุทัยธานี ต าบลน ้าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 เคร่ือง 10,000.00             9,900.00           100.00               เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                               100.00

402 อุทัยธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ต าบล

น ้าซึมอ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 ชุด 15,200.00             15,200.00          -                    

403 อุทัยธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ต าบลน ้าซึมอ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

4 ชุด 48,000.00             46,000.00          2,000.00             เงินเหลือจ่ายด าเนินการโอนกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว                             2,000.00

404 อุบลราชธานี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลส านักงานสหกรณ์จังหวัด

อุบลราชธานี ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี

3 เคร่ือง 66,000.00             66,000.00          -                    

405 อุบลราชธานี เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าส านักงานสหกรณ์

จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ ต าบลวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี

3 เคร่ือง 30,000.00             30,000.00          -                    

406 อุบลราชธานี ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ต าบล

วารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี

3 ชุด 11,400.00             11,400.00          -                    

407 อุบลราชธานี ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบจังหวัด

อุบลราชธานี

3 ชุด 36,000.00             36,000.00          -                    

ทีม่า : กองคลัง กลุม่บญัชแีละงบประมาณ 41


