
ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

รวมท้ังส้ิน 115,195,000.00     27,686,014.00    87,508,986.00     -           

แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5,716,900.00        3,150,000.00     2,566,900.00      -           

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ 5,716,900.00        3,150,000.00     2,566,900.00      -           

กิจกรรมหลัก กำรบริหำรโลจิสติกส์ในสหกรณ์ 5,716,900.00        3,150,000.00     2,566,900.00      -           

1 เชียงใหม่ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ำกัด ต ำบลไชย

สถำนอ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ ในกำรจัดหำ

รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อขนำดไม่น้อยกว่ำ 175 แรงม้ำ

1 คัน           1,278,900.00         1,278,900.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 อยู่ระหว่ำงสหกรณ์จัดท ำเอกสำรส่ง

เบิกเงินกับส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่

2 นครปฐม เงินอุดหนุนสหกรณ์โคเน้ือก ำแพงแสน จ ำกัด ต ำบล

ก ำแพงแสน อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในกำร

จัดหำรถบรรทุกห้องเย็น 10 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 360 

แรงม้ำ

1 คัน           3,150,000.00       3,150,000.00                       -      

3 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กสิกรรมไร้สำรพิษในเขตปฏิรูปท่ีดิน

อ ำเภอวังน้ ำเขียว จ ำกัด ต ำบลวังน้ ำเขียว อ ำเภอวังน้ ำ

เขียว จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำรถบรรทุกห้องเย็น

 4 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ

1 คัน             805,000.00           805,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

4 ยโสธร เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรค ำเข่ือนแก้ว จ ำกัด ต ำบล

ลุมพุกอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ในกำรจัดหำ

รถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 147 แรงม้ำ

1 คัน             483,000.00           483,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

11-Jan-64  อยู่ระหว่ำงจัดท ำเอกสำรเพ่ือขอเบิก

เงินงบประมำณ

แผนงำน ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 4,284,300.00        -                  4,284,300.00      -           

โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 511,800.00           -                  511,800.00         -           

กิจกรรมหลัก พัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรหลวง 511,800.00           -                  511,800.00         -           

5 เชียงใหม่ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงปำงอุ๋ง 

จ ำกัดต ำบลแม่ศึก อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ใน

กำรจัดหำโต๊ะคัดวัตถุดิบ ขนำดกว้ำง 9 เมตรยำว 20 

เมตร สูง 11 เมตร

6 ชุด               69,600.00             69,600.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

15-Jan-64  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนงบประมำณรำยจ่ำยลักษณะลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

6 แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่สะเรียง 

จ ำกัดต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในกำรจัดหำเคร่ืองสีข้ำวกล้องและข้ำวขำวก ำลังกำรผลิต 

50 - 60 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง

1 เคร่ือง               37,300.00             37,300.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  

7 แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่สะเรียง 

จ ำกัดต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในกำรจัดหำเคร่ืองอัดเม็ดอำหำรสัตว์ ก ำลังกำรผลิต 300

 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง

1 เคร่ือง               21,400.00             21,400.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  

8 แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงบ้ำนอมพำย

 จ ำกัดต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในกำรจัดหำรถไถพรวนดิน ขนำด 5.6 แรงม้ำ

2 คัน               97,300.00             97,300.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  

9 แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่สะเรียง 

จ ำกัดต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในกำรจัดหำรถไถพรวนดิน ขนำด 5.6 แรงม้ำ

2 คัน               97,300.00             97,300.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  

10 แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงบ้ำนอมพำย

 จ ำกัดต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในกำรจัดหำเคร่ืองป่ันไฟเบนซิน ขนำด 22แรงม้ำ

1  เคร่ือง               63,800.00             63,800.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  

11 แม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงแม่สะเรียง 

จ ำกัดต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในกำรจัดหำเคร่ืองผสมอำหำรสัตว์แนวต้ังก ำลังกำรผลิต 

1.28 ตันต่อวัน

1  เคร่ือง               21,800.00             21,800.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  

12 ล ำพูน เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงพระบำท

ห้วยต้มจ ำกัด ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน ใน

กำรจัดหำเคร่ืองคัดเกรดล ำใย ก ำลังกำรผลิต 40,000 

กิโลกรัมต่อวัน

2  เคร่ือง             103,300.00           103,300.00 3 งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

Jan-64 จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงจัดท ำ

เอกสำรจัดซ้ือตำมระเบียบสหกรณ์

โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ         3,772,500.00                    -         3,772,500.00              -   

กิจกรรมหลัก พัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ         3,772,500.00                    -         3,772,500.00              -   



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

13 ชุมพร เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนสันตินิมิตร ต ำบลรับร่อ อ ำเภอ

ท่ำแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห่ง             102,500.00           102,500.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 รอเงินโอนจำกกรมฯ สสจ.ชุมพร จะ

โอนเงินให้โรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร

 ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงต่อไป

14 ตรัง เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนสันติรำษฎร์ประชำบ ำรุง ต ำบลปะ

เหลียนอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห่ง             213,400.00           213,400.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ได้ผู้รับจ้ำงแล้วรออนุมัติงบประมำณ

15 ตำก เงินอุดหนุนก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนศึกษำสงเครำะห์2 ต ำบลแม่กุ 

อ ำเภอแม่สอดจังหวัดตำก

1 แห่ง             450,000.00           450,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64

16 ตำก เงินอุดหนุนก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์กำรเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนห้วยสลุงต ำบลพระธำตุ อ ำเภอแม่

ระมำดจังหวัดตำก

1 แห่ง             450,000.00           450,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64

17 นครศรีธรรมรำช เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนยูงงำม ต ำบลบำงขัน อ ำเภอ

บำงขันจังหวัดนครศรีธรรมรำช

1 แห่ง             105,000.00           105,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

กรมฯ ยังไม่ได้แจ้งกำรโอนเงิน

18 นรำธิวำส เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนละโอ ต ำบลศรีบรรพต 

อ ำเภอศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส

1 แห่ง             170,000.00           170,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ยังไม่ได้รับโอนงบประมำณ

19 พะเยำ เงินอุดหนุนก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดนำปรังวิทยำ ต ำบลนำ

ปรัง อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ

1 แห่ง             450,000.00           450,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ยังไม่ได้รับงบประมำณ

20 ล ำปำง เงินอุดหนุนก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเกำะ

คำปริยัติศึกษำ ต ำบลท่ำผำ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง

1 แห่ง             450,000.00           450,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 จะก่อหน้ีได้เม่ือได้รับงบประมำณ

21 เลย เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมรำษฎร์บ ำรุง ต ำบลนำดี 

อ ำเภอด่ำนซ้ำยจังหวัดเลย

1 แห่ง             122,100.00           122,100.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64

22 เลย เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำนกปีดต ำบลห้วยบ่อซืน 

อ ำเภอปำกชมจังหวัดเลย

1 แห่ง             102,000.00           102,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

23 ศรีสะเกษ เงินอุดหนุนก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดวน

ใหญ่วิทยำ ต ำบลดวนใหญ่ อ ำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง             450,000.00           450,000.00 0 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร โรงเรียนขอคืนงบประมำณเน่ืองจำก

ไม่มีพ้ืนท่ีเพียงพอส ำหรับก่อสร้ำง

24 สตูล เงินอุดหนุนปรับปรุงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนยูงทองรัฐประชำสรรค์ ต ำบลควน

กำหลง อ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล

1 แห่ง             257,500.00           257,500.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 สำมำรถด ำเนินกำรก่อหน้ีผูกพันได้

ทันทีกรณีได้รับโอนงบประมำณ

25 สุรำษฎร์ธำนี เงินอุดหนุนก่อสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนยำงโพรงต ำบลปำกหมำก 

อ ำเภอไชยำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

1 แห่ง             450,000.00           450,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ยังไม่ได้รับงบประมำณ

แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก      105,193,800.00     24,536,014.00      80,657,786.00              -   

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน        86,704,600.00     24,536,014.00      62,168,586.00              -   

กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร       86,704,600.00     24,536,014.00      62,168,586.00              -   

26 สสพ. 2 เงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

จ ำกัด แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ใน

กำรจัดหำรถบรรทุก 6 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ150 แรงม้ำ

1 คัน             952,000.00                      -             952,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 เป็นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยชุมนุม

สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

 จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินกำรเอง โดย

ชุมนุมช ำระรำคำ ร้อยละ 30 กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ อุดหนุน ร้อยละ 70

27 ก ำแพงเพชร เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.

ก.ส.ก ำแพงเพชร จ ำกัด ต ำบลมหำชัยอ ำเภอไทรงำม 

จังหวัดก ำแพงเพชร ในกำรก่อสร้ำงโกดังขนำดไม่น้อยกว่ำ

 2,065 ตำรำงเมตร

1 แห่ง           9,452,800.00         9,452,800.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ย่ืนซองประกวดรำคำในวันท่ี 22 

ธ.ค.63 (อยู่ระหว่ำงกำรเปิดซอง

ประกวดรำคำ) ได้ผู้รับจ้ำงแล้ว

28 จันทบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดำวจ ำกัด ต ำบลทับช้ำง 

อ ำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี ในกำรจัดหำเคร่ืองบรรจุ

ถุงนมชนิด 3 หัวขนำดไม่น้อยกว่ำ 2,500 ถุง 200CC/

ช่ัวโมง

1 ชุด           1,752,600.00         1,752,600.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ให้เบิกรับเงิน

อุดหนุน

29 จันทบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดำวจ ำกัด ต ำบลทับช้ำง 

อ ำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี ในกำรจัดหำรถโฟล์คลิฟท์

 ขนำดไม่น้อยกว่ำ3 ตัน

1 คัน             434,000.00           434,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ให้เบิกเงิน

อุดหนุน



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

30 จันทบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรมะขำม จ ำกัด ต ำบล

มะขำมอ ำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี ในกำรก่อสร้ำง

โรงเรือนปลูกผักปลอดสำรพิษ ขนำดไม่น้อยกว่ำ72 

ตำรำงเมตร

20 หลัง             896,000.00           896,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 แจ้งกรมฯ ขอเบิกเงินอุดหนุน

31 เชียงรำย เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรป่ำแดด จ ำกัด ต ำบลป่ำ

แดด อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย ในกำรจัดหำรถโฟล์

คลิฟท์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 ตัน

1 คัน             434,000.00          430,500.00              3,500.00   

32 เชียงใหม่ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนำ จ ำกัด 

ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในกำร

จัดหำเคร่ืองค่ัวกำแฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ500 กิโลกรัม

1 เคร่ือง           1,711,500.00         1,711,500.00 0 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร สหกรณ์ฯ แจ้งขอเปล่ียนแปลง

คุณลักษณะ Spec ตำมหนังสือท่ี ชม

 0010/30388 ลว 28 ก.ย.63 อยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติ

ปรับเปล่ียนคุณลักษณะ Spec จำก

กรมฯ

33 เชียงใหม่ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรสันป่ำตอง จ ำกัด ต ำบลยุ

หว่ำ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในกำรก่อสร้ำง

ไซโล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 500 ตัน

1 หลัง           6,720,700.00         6,720,700.00 0 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ยกเลิกรำยกำร สหกรณ์ฯ แจ้งไม่

ขอรับกำรสนับสนุนแล้ว ตำมหนังสือ

 ชม 0010/30516 ลว 28 ก.ย.63

34 เชียงใหม่ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนำ จ ำกัด 

ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในกำร

จัดหำเคร่ืองกะเทำะเปลือกผลสดกำแฟเชอร์ร่ี ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 500กิโลกรัม/ช่ัวโมง

1 เคร่ือง             239,600.00          239,600.00                       -     

35 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด ต ำบลนำโยง

เหนืออ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง ในกำรจัดหำจอบหมุน

ส ำหรับดินแห้ง

1 ชุด               48,300.00             48,300.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64

36 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปะเหลียน จ ำกัด ต ำบล

บ้ำนนำอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในกำรจัดหำ

เคร่ืองอบแห้ง

1 เคร่ือง           1,050,000.00         1,050,000.00 3  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

Jan-64

37 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรทุ่งยำว จ ำกัด ต ำบลทุ่งยำว

 อ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในกำรก่อสร้ำงอำคำร

รวบรวมผลผลิตขนำดไม่น้อยกว่ำ 504 ตำรำงเมตร

1 แห่ง          1,400,000.00         1,400,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64   



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

38 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปะเหลียน จ ำกัด ต ำบล

บ้ำนนำอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในกำรก่อสร้ำง

อำคำรรวบรวมและแปรรูปพริกไทย ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

476 ตำรำงเมตร

1 แห่ง           1,280,000.00         1,280,000.00 3  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

Jan-64

39 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด ต ำบลนำโยง

เหนืออ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง ในกำรจัดหำเคร่ืองอัดฟำง

1 ชุด             276,500.00           276,500.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64

40 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปะเหลียน จ ำกัด ต ำบล

บ้ำนนำอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในกำรจัดหำห้อง

เย็น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.4x3.6x2.4 เมตร

1 ห้อง             560,000.00           560,000.00 3  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

Jan-64

41 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยำงหนองคล้ำ จ ำกัด 

ต ำบลเขำวิเศษ อ ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังในกำรจัดหำ

ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ60x132x40 

เซนติเมตร

40 ชุด             308,000.00           308,000.00 0 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร สกย.หนองคล้ำ จ ำกัด ไม่ขอรับเงิน

กำรสนับสนุน เพรำะทำงสหกรณ์

ได้รับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนำยำง

ตำมมำตรำ 49 (3) ปี 2563 จำก

กำรยำงแห่งประเทศไทย สำขำสิเกำ

 รำยกำรท่ีได้รับเป็นตะกง จ ำนวน 

30 ชุด เป็นเงินจ ำนวน 330,000 

บำท ดังน้ัน สหกรณ์ฯ จึงมีครุภัณฑ์

เพียงพอต่อธุรกิจแปรรูปยำงแผ่น

รมควัน (จ.ตรังแจ้งว่ำได้ส่งรำยงำน
42 ตรัง เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรนำโยง จ ำกัด ต ำบลนำโยง

เหนืออ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง ในกำรจัดหำรถแทรกเตอร์

 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 แรงม้ำ

1 คัน             475,600.00           475,600.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64

43 นครปฐม เงินอุดหนุนสหกรณ์เครือข่ำยโคเน้ือ จ ำกัด ต ำบลสระส่ีมุม

 อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในกำรจัดหำห้อง

เย็นโมบำย Dryaged beef ขนำดไม่น้อยกว่ำ

2.4x3.6x2.5 เมตร

1 ชุด             630,000.00          609,686.00             20,314.00    



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

44 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเสิงสำงจ ำกัด ต ำบลกุดโบสถ์ 

อ ำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำ

เคร่ืองตรวจวิเครำะห์น้ ำนมดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 90

ตัวอย่ำง/ช่ัวโมง

1  เคร่ือง               69,600.00             69,600.00 1  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงกำรส ำรวจ

ออกแบบ/ก ำหนด

คุณลักษณะ SPEC

 สหกรณ์โคนมเสิงสำง มีมติท่ีประชุม

คณะกรรมกำรขอแก้ไขคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์เน่ืองจำกระบุรำยละเอียด

คลำดเคล่ือน รำยกำรเคร่ืองตรวจ

วิเครำะห์น้ ำนมดิบ เดิมขนำดไม่

น้อยกว่ำ 90 ตัวอย่ำง/ช่ัวโมง แก้ไข

เป็นขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 ตัวอย่ำง/

ช่ัวโมง เพ่ือให้สอดคล้องกับ

งบประมำณและควำมต้องกำรท่ี

แท้จริงของสหกรณ์

45 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปักธงชัย จ ำกัด ต ำบลง้ิว 

อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำเคร่ือง

ป่ันไฟฟ้ำส ำรองขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 KVA

1 เคร่ือง             749,000.00           749,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

46 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชุมพวงจ ำกัด ต ำบลชุมพวง 

อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำรถขนส่ง

น้ ำนมดิบพร้อมติดต้ังแท้งค์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15ตัน

1 คัน           2,121,200.00         2,121,200.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

47 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค สูงเนิน จ ำกัด 

ต ำบลมะเกลือใหม่ อ ำเภอสูงเนินจังหวัดนครรำชสีมำ ใน

กำรจัดหำรถขนส่งน้ ำนมดิบพร้อมติดต้ังแท้งค์ ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 15 ตัน

1 คัน           2,121,200.00         2,121,200.00 3  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

Feb-64 ยกเลิกประกำศ

ประกวดรำคำ และ

ประกำศใหม่คร้ังท่ี 

2 เพรำะไม่มีผู้มำ

ย่ืนประกวดรำคำ

48 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด ต ำบลใน

เมืองอ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำในกำรจัดหำรถด้ัม

 6 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 210 แรงม้ำ

2 คัน           2,378,600.00         2,378,600.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

49 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ ำกัด ต ำบลใน

เมืองอ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำในกำรจัดหำ

เคร่ืองขัดขำว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 - 5 ตัน/ช่ัวโมง

1 เคร่ือง             700,300.00           700,300.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

50 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเสิงสำงจ ำกัด ต ำบลกุดโบสถ์ 

อ ำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำ

เคร่ืองตรวจโซมำติกเซลล์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 ตัวอย่ำง/

ช่ัวโมง

1 เคร่ือง             133,000.00           133,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงจัดส่งผลประกำศผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำให้กรมส่งเสริม

สหกรณ์



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

51 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเสิงสำงจ ำกัด ต ำบลกุดโบสถ์ 

อ ำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำถังเก็บ

น้ ำนมดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10,000 ลิตร

1 ถัง             374,500.00           374,500.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงจัดส่งผลประกำศผู้ชนะ

กำรประกวดรำคำให้กรมส่งเสริม

สหกรณ์

52 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรด่ำนขุนทด จ ำกัด ต ำบล

ด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ ใน

กำรจัดหำเคร่ืองสับมันส ำปะหลัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 70 

ตัน/ช่ัวโมง

1  เคร่ือง             389,400.00           389,400.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

53 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปักธงชัย จ ำกัด ต ำบลง้ิว 

อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำหม้อ

แปลงไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 250 KVA

1  เคร่ือง             666,600.00           666,600.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

54 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค สูงเนิน จ ำกัด 

ต ำบลมะเกลือใหม่ อ ำเภอสูงเนินจังหวัดนครรำชสีมำ ใน

กำรจัดหำเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 80 KVA

1  เคร่ือง             486,800.00           486,800.00 3  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

Feb-64 ยกเลิกประกำศ

ประกวดรำคำ และ

ประกำศใหม่คร้ังท่ี 

2 เพรำะไม่มีผู้มำ

ย่ืนประกวดรำคำ

55 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปักธงชัย จ ำกัด ต ำบลง้ิว 

อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรจัดหำถัง CIP

 กรด-ด่ำง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลิตร

3 ถัง           1,078,500.00         1,078,500.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

56 นครรำชสีมำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรด่ำนขุนทด จ ำกัด ต ำบล

ด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ ใน

กำรจัดหำเคร่ืองสีข้ำวโพด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 210แรงม้ำ

1 เคร่ือง             546,700.00           546,700.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64  อยู่ระหว่ำงแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับ

เงินอุดหนุน

57 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยำงนิคมบ้ำนกรวด จ ำกัด

 ต ำบลจันทบเพชร อ ำเภอบ้ำนกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ใน

กำรก่อสร้ำงลำนตำก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 271ตำรำงเมตร

1 แห่ง             104,300.00            99,400.00              4,900.00     

58 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยำงละหำนทรำย จ ำกัด 

ต ำบลละหำนทรำย อ ำเภอละหำนทรำยจังหวัดบุรีรัมย์ 

ในกำรจัดหำเคร่ืองจักรรีดยำงเครปขนำดลูกรีดไม่น้อย

กว่ำ 16 น้ิว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 แรงม้ำ

2 เคร่ือง             910,000.00          777,350.00           132,650.00    

59 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรท ำนำปะเคียบ ต ำบลปะเคียบ 

อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในกำรจัดหำรถโฟล์คลิฟท์ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ3 ตัน

1 คัน             434,000.00          427,700.00              6,300.00    



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

60 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยำงนิคมบ้ำนกรวด จ ำกัด

 ต ำบลจันทบเพชร อ ำเภอบ้ำนกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ใน

กำรจัดหำเคร่ืองจักรรีดยำงเครปขนำดลูกรีดไม่น้อยกว่ำ 

15 น้ิว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 110 แรงม้ำ

1 เคร่ือง             469,000.00          425,250.00             43,750.00    

61 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรนำโพธ์ิ จ ำกัด ต ำบลศรี

สว่ำง อ ำเภอนำโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ ในกำรก่อสร้ำงลำน

ตำก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,600 ตำรำงเมตร

1 แห่ง             672,000.00          668,300.00              3,700.00    

62 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรนำโพธ์ิ จ ำกัด ต ำบลศรี

สว่ำง อ ำเภอนำโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ ในกำรก่อสร้ำงโกดัง 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ476 ตำรำงเมตร

1 แห่ง           3,150,000.00       3,122,000.00             28,000.00    

63 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรบุรีรัมย์ จ ำกัด 

ต ำบลบ้ำนยำง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ในกำร

ก่อสร้ำงลำนตำก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400ตำรำงเมตร

1 แห่ง             573,300.00          565,600.00              7,700.00    

64 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรปะค ำ จ ำกัด ต ำบลปะค ำ 

อ ำเภอปะค ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในกำรจัดหำรถโฟล์คลิฟท์ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5ตัน

1 คัน             434,000.00          434,000.00                       -      

65 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยำงนิคมบ้ำนกรวด จ ำกัด

 ต ำบลจันทบเพชร อ ำเภอบ้ำนกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ใน

กำรจัดหำเคร่ืองจักรรีดยำงเครปขนำดลูกรีดไม่น้อยกว่ำ 

14 น้ิว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 แรงม้ำ

1  เคร่ือง             434,000.00          411,250.00             22,750.00    

66 บุรีรัมย์ เงินอุดหนุนสหกรณ์พัฒนำประชำกรและชุมชนล ำไทรโยง

จ ำกัด ต ำบลล ำไทรโยง อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน

กำรจัดหำรถเก่ียวนวดข้ำว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 260 แรงม้ำ

1 คัน             875,000.00           875,000.00 0 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร สหกรณ์ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัด

จ้ำงตำมรำยกำรท่ี

ได้รับอนุมัติ

เน่ืองจำกขนำด

แรงม้ำและจ ำนวน

เงินไม่สัมพันธ์กัน

อยู่ระหว่ำงขอเปล่ียนแปลงรำยกำร

กับกรมส่งเสริมสหกรณ์

67 พะเยำ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรจุนจ ำกัด ต ำบลจุน อ ำเภอ

จุน จังหวัดพะเยำ ในกำรจัดหำเคร่ืองคัดแยกสี ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 6 ตัน/ช่ัวโมง

1 เคร่ือง           1,941,000.00         1,941,000.00 สหกรณ์ไม่ขอรับเงินอุดหนุน ปี 64 

จ.พะเยำ ได้ส่งหนังสือขอยกเลิกกำร

ขอรับกำรสนับสนุนมำยังกรมฯ แล้ว

 ตำมหนังสือท่ี พย 0010/16514 ลว

 16 ต.ค. 63



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

68 พัทลุง เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์พัทลุง จ ำกัด ต ำบลพนม

วังก์อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในกำรจัดหำ

รถบรรทุกพร้อมลิฟท์และคอกสแตนเลส ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 6 ล้อ

1 คัน           1,330,000.00         1,330,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64   

69 พัทลุง เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์พัทลุง จ ำกัด ต ำบลพนม

วังก์อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในกำรจัดหำรถบรรทุก

 4 ล้อ พร้อมติดต้ังห้องเย็น ขนำดไม่น้อยกว่ำ1 ตัน

1 คัน             616,000.00           616,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64   

70 เพชรบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชะอ ำ-ห้วยทรำย จ ำกัด ต ำบล

ชะอ ำอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ในกำรจัดหำ

เคร่ืองตรวจคุณภำพน้ ำนมดิบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1

ตัวอย่ำง/นำที

1 ชุด           1,408,100.00       1,402,128.00              5,972.00     

71 เพชรบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเขำย้อย จ ำกัด ต ำบลสระ

พัง อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในกำรก่อสร้ำงโกดัง 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ648 ตำรำงเมตร

1 แห่ง           1,814,400.00         1,814,400.00 2  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงจัดท ำแบบรูป

รำยกำร/TOR แล้ว

เสร็จ/ก ำหนดรำคำกลำง

Jan-64 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแต่

ละชุด แบบแปลนโกดังเรียบร้อยแล้ว

 ก ำหนดรำคำกลำง และประกำศหำ

ผู้รับจ้ำง

72 เพชรบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเขำย้อย จ ำกัด ต ำบลสระ

พัง อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในกำรจัดหำเคร่ืองวัด

ควำมช้ืนข้ำวเปลือก ขนำดไม่น้อยกว่ำCD80/20 องศำ

1 เคร่ือง               14,700.00            14,700.00                       -      

73 เพชรบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเขำย้อย จ ำกัด ต ำบลสระ

พัง อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในกำรจัดหำเคร่ืองซี

ลรีดถุงระบบล ำเลียงแนวต้ัง

1 เคร่ือง               59,500.00            59,500.00                       -      

74 ภูเก็ต เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรท ำสวนป่ำคลอก ต ำบลป่ำ

คลอก อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ในกำรจัดหำพำเลท

เหล็กวำงยำงแผ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120X150X0.15

เซนติเมตร

100 ชุด             294,000.00           294,000.00 4  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงเปิดซอง/

e-Auction, e-bidding

Jan-64 อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรเพ่ือขอ

อนุมัติเงินอุดหนุนของกรมฯ

75 ร้อยเอ็ด เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสัย จ ำกัด ต ำบล

เกษตรวิสัย อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในกำร

ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำโรงงำน

1 แห่ง           5,097,800.00       5,068,000.00             29,800.00    



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

76 ลพบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนม-เดนมำร์ค พัฒนำนิคม จ ำกัด 

ต ำบลพัฒนำนิคม อ ำเภอพัฒนำนิคมจังหวัดลพบุรี ใน

กำรจัดหำถังเก็บน้ ำนมดิบสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

ใช้งำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ15,000 ลิตร

2 ถัง           1,041,100.00         1,041,100.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ขอแก้ไขช่ือสหกรณ์

77 สตูล เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรควนกำหลง จ ำกัด ต ำบล

ควนกำหลง อ ำเภอควนกำหลงจังหวัดสตูล ในกำรจัดหำ

รถโฟล์คลิฟท์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 ตัน

1 คัน             434,000.00          430,950.00              3,050.00     

78 สุพรรณบุรี เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ำกัด 

ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 

ในกำรก่อสร้ำงเคร่ืองบรรจุผลิตภัณฑ์นมพำสเจอร์ไรส์ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7,000ถุง/ช่ัวโมง

1 ชุด           2,609,100.00       2,609,100.00                       -       

79 สุรินทร์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน จ ำกัด ต ำบล

ล ำดวนอ ำเภอล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ในกำรก่อสร้ำงโรงสี

ข้ำว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24 ตัน/วัน

1 แห่ง           7,000,000.00         7,000,000.00 ขอยกเลิกกำรขอรับกำรอุดหนุน

80 สุรินทร์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ จ ำกัด ต ำบล

หนองไผ่ล้อม อ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ ในกำร

ก่อสร้ำงโรงสีข้ำวขนำดไม่น้อยกว่ำ 24 ตัน/วัน

1 แห่ง           7,000,000.00       6,741,000.00           259,000.00    

81 อุตรดิตถ์ เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนดอน

โพจ ำกัด ต ำบลบ้ำนหม้อ อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ในกำรจัดหำเคร่ืองสีข้ำวและคัดข้ำวขนำดไม่น้อยกว่ำ 10

 แรงม้ำ

1 เคร่ือง             161,000.00           161,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64   

82 อุตรดิตถ์ เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด ต ำบล

ฝำยหลวง อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกำรก่อสร้ำง

อำคำรรวบรวมผลผลิต ขนำดไม่น้อยกว่ำ2,100 ตำรำง

เมตร

1 แห่ง           7,391,300.00         7,391,300.00 3  งำนจ้ำงเหมำ อยู่

ระหว่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ/ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

สหกรณ์ยกเลิกกำร

ประกวดรำคำวันท่ี 

25 พ.ย.63 

เน่ืองจำกมีกำร

ปรับเปล่ียนแบบ

แปลน อยู่ระหว่ำง

รออนุมัติแบบ

แปลนจำกกรมฯ

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร        18,489,200.00                    -        18,489,200.00              -   

กิจกรรมหลัก พัฒนำกลไกกำรตลำดเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร        18,489,200.00                    -        18,489,200.00              -   



ล ำดับ หน่วยงำน รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ

งบประมำณท่ีได้รับ เบิกจ่ำย คงเหลือ สถำนะกำร

ด ำเนินกำร *

สถำนะกำรด ำเนินกำร คำดว่ำจะก่อ

หน้ี ว/ด/ป

ปัญหำอุปสรรค

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

กำรเบิกจ่ำย (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน

แล้วอยู่

ระหว่ำงกำร

เบิกจ่ำย 

(บำท)

ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (/อยู่ในกระบวนกำรใด/สำเหตุท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีได้)

83 เชียงใหม่ เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝำง จ ำกัด ต ำบล

ม่อนป่ิน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ในกำรก่อสร้ำง

ตลำดสินค้ำเกษตร ขนำดไม่น้อยกว่ำ2,680 ตำรำงเมตร

1 แห่ง           9,809,200.00         9,809,200.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 ได้ผู้ชนะแล้ว รอกำรโอนเงินจำก

กรมฯ

84 สตูล เงินอุดหนุนสหกรณ์กำรเกษตรควนโดน จ ำกัด ต ำบลควน

โดนอ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในกำรก่อสร้ำงตลำด

สินค้ำเกษตรขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,020 ตำรำงเมตร

1 แห่ง           8,680,000.00         8,680,000.00 5  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลง

นำมสัญญำ)

Jan-64 สำมำรถด ำเนินกำรก่อหน้ีผูกพันได้

ทันทีกรณีได้รับโอนงบประมำณ

* สถำนะกำรด ำเนินกำร ให้ระบุหมำยเลข

0 =  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  

1 =  งำนจ้ำงเหมำ อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจออกแบบ/ก ำหนดคุณลักษณะ SPEC

2 =  งำนจ้ำงเหมำ อยู่ระหว่ำงจัดท ำแบบรูปรำยกำร/TOR แล้วเสร็จ/ก ำหนดรำคำกลำง  

3 =  งำนจ้ำงเหมำ อยู่ระหว่ำงประกำศประกวดรำคำ/ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง  

4 =  งำนจ้ำงเหมำ อยู่ระหว่ำงเปิดซอง/e-Auction, e-bidding

5 =  งำนจ้ำงเหมำ อนุมัติผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (รอลงนำมสัญญำ)

6 =  ด ำเนินกำรเอง

7 =  รำยกำรโอนเปล่ียนแปลงจำกเงินเหลือจ่ำย


