
ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 65,718,700.00         7,208,500.00   37,581,000.00  96,091,200.00    29,521,830.00     66,041,023.07    528,346.93           
65,718,700.00         7,208,500.00   36,828,800.00  95,339,000.00    28,978,630.00     65,832,023.07    528,346.93           

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 65,718,700.00         7,208,500.00   36,828,800.00  95,339,000.00    28,978,630.00     65,832,023.07    528,346.93           
64,293,400.00         7,195,900.00   24,676,900.00  81,774,400.00    26,859,700.00     54,596,220.07    318,479.93           

1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110001 กระบี่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ่ อําเภอเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่

1 คัน 886,400.00              16,400.00        870,000.00         870,000.00         -                       

2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110002 ชุมพร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ท่าแซะ ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

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

3 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110003 นครราชสีมา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 คัน 886,400.00              400.00           886,000.00         886,000.00         -                       

4 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110004 น่าน รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1 คัน 886,400.00              150,400.00      736,000.00         736,000.00         -                       

5 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110005 สกลนคร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร

 จังหวัดสกลนคร

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

6 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110006 สุโขทัย รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด

สุโขทัย

1 คัน 886,400.00              175,400.00      711,000.00         711,000.00         -                      

7 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110007 อ่างทอง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตําบลย่านซื่อ อําเภอเมืองอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง

1 คัน 886,400.00              886,400.00         886,400.00         -                      

8 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110008 ฉะเชิงเทรา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

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

9 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110009 ลําพูน รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยองอําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

1 คัน 886,400.00              1,400.00         885,000.00         885,000.00         -                       

10 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110010 อุบลราชธานี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 คัน 886,400.00              14,400.00        872,000.00         872,000.00         -                       

11 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110011 กําแพงเพชร เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที นิคมสหกรณ์คลองสวน

หมาก ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

1 เครื่อง 120,000.00              120,000.00         120,000.00         -                      

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 1



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

12 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110012 ตราด รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ตําบลบางพระ อําเภอเมืองตราด จังหวัด

ตราด

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

13 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110013 นครสวรรค์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

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

14 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110014 บุรีรัมย์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์

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

15 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110015 พัทลุง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง

2 คัน 1,772,800.00            134,000.00      1,638,800.00       1,638,800.00       -                      

16 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110016 ตาก เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที นิคมสหกรณ์แม่สอด 

ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1 เครื่อง 120,000.00              120,000.00         120,000.00         -                      

17 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110017 ศูนย์ฯ 18 จ.สงขลา จอรับภาพ แบบแขวน พร้อมขาตั้งขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 จอ 7,900.00                 7,900.00             7,900.00             -                      

18 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110018 สงขลา รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

1 คัน 886,400.00              66,500.00        819,900.00         819,900.00         -                      

19 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110019 สุราษฎร์ธานี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุ

ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

20 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110020 อุทยัธานี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ทับเสลาตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

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

21 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110021 สุโขทัย รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์คีรีมาศตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 คัน 886,400.00              175,400.00      711,000.00         711,000.00         -                      

22 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110022 สุรินทร์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์

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

23 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110023 ชุมพร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ปะทิวตําบลทะเลทรัพย์ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

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

24 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110024 ราชบุรี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

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

25 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110025 สมุทรสาคร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์โคกขามตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร

1 คัน 886,400.00              11,400.00        875,000.00         875,000.00         -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 2



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

26 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110026 สระบุรี รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี

1 คัน 886,400.00              400.00           886,000.00         886,000.00         -                       

27 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110027 สมุทรสงคราม เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรสงคราม ตําบลแม่กลองอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เครื่อง 90,000.00                90,000.00           90,000.00           -                      

28 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110028 ชุมพร รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์หลังสวน ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

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

29 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110029 เชียงใหม่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

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

30 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110030 เพชรบูรณ์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง

เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

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

31 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110031 สระแก้ว รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์สระแก้วตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

1 คัน 886,400.00              1,400.00         885,000.00         885,000.00         -                      

32 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110032 สระแก้ว รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟ

เบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็นตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว

1 คัน 886,400.00              1,400.00         885,000.00         885,000.00         -                      

33 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110033 ส่วนกลาง โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิก

เซล กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครื่องละ 8,900

 บาท

9 เครื่อง 80,100.00         80,100.00           80,100.00           -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

34 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110034 ส่วนกลาง ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 496,000.00       496,000.00         490,000.00          6,000.00                รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

35 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110035 สระแก้ว โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว ตัวละ 5,000 บาท

14 ตัว 70,000.00         70,000.00           70,000.00           -                      

36 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110036 ศรีสะเกษ โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด

ศรีสะเกษ  ตัวละ 5,000 บาท

15 ตัว 75,000.00         75,000.00           75,000.00           -                      

37 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110037 กาญจนบุรี โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี ตัวละ 5,000 บาท

10 ตัว 50,000.00         50,000.00           50,000.00           -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

38 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110038 ส่วนกลาง โต๊ะทํางาน สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขต

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตัวละ 5,000 บาท

20 ตัว 100,000.00       100,000.00         100,000.00         -                      

39 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110039 ฉะเชิงเทรา โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตัวละ 5,000 บาท

1 ตัว 5,000.00          5,000.00             5,000.00             -                      

40 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110040 นครศรีธรรมราช โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวละ 5,000 บาท

3 ตัว 15,000.00         15,000.00           15,000.00           -                      

41 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110041 จันทบุรี โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรี ตัวละ 5,000 บาท

1 ตัว 5,000.00          5,000.00             5,000.00             -                      

42 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110042 พังงา โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา  ตัวละ 5,000 บาท

14 ตัว 70,000.00         70,000.00           70,000.00           -                      

43 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110043 ปัตตานี โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัด

ปัตตานี ตัวละ 5,000 บาท

12 ตัว 60,000.00         60,000.00           60,000.00           -                      

44 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110044 แม่ฮ่องสอน โต๊ะทํางาน สํานักงานสกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ตัวละ 5,000 บาท

4 ตัว 20,000.00         20,000.00           20,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 3



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

45 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110045 กาฬสินธุ์ โต๊ะทํางาน สํานักงานสกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์  ตัวละ 5,000 บาท

20 ตัว 100,000.00       100,000.00         100,000.00         -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

46 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110046 แม่ฮ่องสอน ก้าอี้ทํางาน สํานักงานสกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ตัวละ 3,500 บาท

5 ตัว 17,500.00         17,500.00           17,500.00           -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

47 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110047 ฉะเชิงเทรา เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตัวละ 3,500 บาท

5 ตัว 17,500.00         17,500.00           17,500.00           -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

48 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110048 ชุมพร เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ตัวละ 3,500 บาท

1 ตัว 3,500.00          3,500.00             3,500.00             -                      

49 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110049   ราชบุรี เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี ตัวละ 3,500 บาท

4 ตัว 14,000.00         14,000.00           14,000.00           -                      

50 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110050 จันทบุรี เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี  ตัวละ 3,500 บาท

5 ตัว 17,500.00         17,500.00           17,500.00           -                      

51 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110051 ส่วนกลาง เก้าอี้ทํางาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตัวละ 

3,500 บาท

47 ตัว 164,500.00       164,500.00         164,500.00         -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

52 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110052 ส่วนกลาง ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย กรมส่งเสริมสหกรณ์  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด ชุดละ 350,000 บาท

1 ชุด 350,000.00       350,000.00         350,000.00          -                      

53 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110053 ส่วนกลาง พัดลมระบายอากาศ แบบติดฝาผนังขนาด 8 นิ้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตัวละ 900 บาท

3 ตัว 2,700.00          2,700.00             2,700.00             -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

54 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110054 ส่วนกลาง ตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบ 2 ก๊อก กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

1 เครื่อง 5,100.00          5,100.00             5,100.00             -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

55 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110055 พิษณุโลก ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 ระบบ

1 ระบบ 93,000.00         93,000.00           93,000.00           -                      

56 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110591 กกจ. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตู้ละ 4,800 บาท

3 ตู้ 14,400.00         14,400.00           14,400.00           -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

57 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110592 สลก กกจ. เก้าอี้ทํางาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ตัวละ 3,500 บาท (สลก.2 ตัว)

4 ตัว 14,000.00         14,000.00           7,000.00             7,000.00             -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

58 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110593 กกจ. โต๊ะทํางาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ตัวละ 4,500 บาท

2 ตัว 9,000.00          9,000.00             9,000.00             -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

59 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110594 กลุ่มตรวจสอบภายใน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 36,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เครื่องละ 46,000 บาท

1 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00            -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

60 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110595 ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(กองคลัง)

โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ตัวละ 2,350 บาท

30 ตัว 70,500.00         70,500.00           70,500.00            -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

61 ครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110596 สํานักงานเลขานุการ

กรม

โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 55 นิ้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 เครื่องละ 19,900 บาท

1 เครื่อง 19,900.00         19,900.00           19,900.00            -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

62 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110597 นครศรีธรรมราช เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวละ 2,200 บาท

6 ตัว 13,200.00         13,200.00           13,200.00           -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

63 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110598 พิจิตร เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตําบลท่าหลวง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ตัวละ 2,100 บาท

13 ตัว 27,300.00         27,300.00           27,300.00           -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

64 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110599 กาฬสินธุ์ โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์  ตัวละ 5,000 บาท

12 ตัว 60,000.00         60,000.00           60,000.00           -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

65 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110600 แพร่ เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000

 บีทียู สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

เครื่องละ 42,500 บาท

3 เครื่อง 127,500.00       127,500.00         127,500.00         -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

66 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110601 อุทัยธานี เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000

 บีทียู นิคมสหกรณ์ทับเสลา ตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

เครื่องละ 54,200 บาท

1 เครื่อง 54,200.00         54,200.00           53,000.00           1,200.00               เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 4



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

67 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110602 กาฬสินธุ์ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์  เครื่องละ 46,100 บาท

3 เครื่อง 138,300.00       138,300.00         138,300.00         -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

68 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110603 พังงา เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

พังงา ตําบลนบปริง  อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  เครื่องละ 105,000 บาท

1 เครื่อง 105,000.00       105,000.00         105,000.00         -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

69 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110604 สกลนคร ตู้สาขาโทรศัพท์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร  เครื่องละ 22,000 บาท

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

70 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110605 สกลนคร เครื่องทําน้ําเย็น สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร  เครื่องละ 2,950 บาท

2 เครื่อง 5,900.00          5,900.00             5,900.00             -                      เปลี่ยนแปลงรายการจากงบ

ลงทุนเหลือจ่าย อป.44-47

71 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110606 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ชุดอุปกรณ์ Video Conference 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 638,000.00       638,000.00         638,000.00          -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

72 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110607 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทางไกลสําหรับห้องประชุมส่วนกลาง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 466,800.00       466,800.00         466,800.00          -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

73 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110608 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ชุดอุปกรณ์ Video Conference ชนิด All in One ขนาด 86 นิ้ว 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3 ชุด 1,316,100.00     1,316,100.00       1,316,100.00        -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

74 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110609 กองแผนงาน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

75 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110610 สํานักพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens 

สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

3 เครื่อง 227,700.00       227,700.00         227,700.00          -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

76 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110611 ลําพูน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

77 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110612 กาฬสินธุ์ โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 เครื่อง 19,900.00         19,900.00           19,900.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

78 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110613 ฉะเชิงเทรา โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เครื่อง 19,900.00         19,900.00           19,900.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

79 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110614 ตรัง โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้วสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 เครื่อง 39,800.00         39,800.00           39,400.00           400.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

80 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110615 กองการเจ้าหน้าที่ ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 33,300.00         33,300.00           33,300.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

81 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110616 นครศรีธรรมราช ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ชุด 33,300.00         33,300.00           33,300.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

82 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110617 สมุทรสาคร ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 12 ที่นั่ง สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 

ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

83 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110618 ตรัง โต๊ะหน้าขาว ขนาด 60 * 150 * 75 cm สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

20 ตัว 22,000.00         22,000.00           21,800.00           200.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

84 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110619 ร้อยเอ็ด โต๊ะหน้าขาว ขนาด 60 * 150 * 75 cm สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

21 ตัว 23,100.00         23,100.00           23,100.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

85 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110620 ตรัง เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

40 ตัว 20,000.00         20,000.00           19,600.00           400.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

86 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110621 ร้อยเอ็ด เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

65 ตัว 32,500.00         32,500.00           32,500.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

87 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110622 สทส. ชุดไมค์ประชุมไร้สายดิจิตอล 11 ตัว (ไมค์ประธาน 1 ตัว ไมค์ผู้ร่วมประชุม 10 ตัว) พร้อม

อุปกรณ์ สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 189,000.00       189,000.00         189,000.00          -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 5



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

88 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110623 สทส. ชุดไมโครโฟนไร้สายและชุดไมค์ลอยหนีบปกเสื้อแบบคู่ สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 ชุด 35,800.00         35,800.00           35,800.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

89 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110624 ยโสธร ชุดไมโครโฟนประชุม พร้อมอุปกรณ์ ชุดขยายเสียงและลําโพง

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 ชุด 65,700.00         65,700.00           65,700.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

90 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110625 ยโสธร ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือคู่ ระบบ UHF 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 ชุด 9,500.00          9,500.00             9,500.00             -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายอื่น

 คชจ ตปท อป.48

91 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110626 ตรัง เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 เครื่อง 105,000.00       105,000.00         104,800.00         200.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

92 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110627 ฉะเชิงเทรา เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายเอกสารครั้งละ 30 แผ่น 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

1 เครื่อง 66,600.00         66,600.00           66,600.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

93 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110628 ตรัง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 เครื่อง 64,800.00         64,800.00           64,400.00           400.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

94 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110629 สุราษฎร์ธานี เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4  เครื่อง 129,600.00       129,600.00         129,600.00         -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

95 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110630 ปทุมธานี เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 เครื่อง 388,800.00       388,800.00         388,800.00         -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

96 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110631 แม่ฮ่องสอน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1  เครื่อง 39,700.00         39,700.00           39,700.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

97 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110632 ชุมพร เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 36,000 บีทียู นิคมสหกรณ์หลังสวน

ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

5  เครื่อง 230,500.00       230,500.00         230,500.00         -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

98 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110633 ตรัง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 36,000 บีทียู สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 เครื่อง 184,400.00       184,400.00         183,200.00         1,200.00               โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

99 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110634 อุทัยธานี เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter 

ขนาด 18,000 บีทียู นิคมสหกรณ์ทับเสลา ตําบลทุ่งนางาม 

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 เครื่อง 29,600.00         29,600.00           29,000.00           600.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

100 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110635 ตรัง โทรศัพท์สําหรับใช้ภายในสํานักงาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

3 เครื่อง 2,600.00          2,600.00             2,598.00             2.00                    โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

101 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110636 สุราษฎร์ธานี ตู้เอกสาร 2 บานเปิด สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 ตู้ 20,800.00         20,800.00           20,800.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

102 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110637 สุราษฎร์ธานี ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน (กระจก) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 ตู้ 31,200.00         31,200.00           31,200.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

103 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110638 สุราษฎร์ธานี ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ตู้ 4,800.00          4,800.00             4,800.00             -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

104 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110639 ตรัง ตู้โทรศัพท์สาขา ชนิด 3 สายนอก 8 สายในและโทรศัพท์คีย์ 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 ชุด 22,000.00         22,000.00           21,800.00           200.00                 โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

105 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110640 เชียงใหม่ ตู้จัดเก็บเอกสาร สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 ตู้ 7,600.00          7,600.00             7,600.00             -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

106 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110641 แม่ฮ่องสอน ตู้บานเลื่อน กระจก 3 ฟุต สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 ตู้ 9,900.00          9,900.00             9,900.00             -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

107 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110642 แม่ฮ่องสอน ตู้บานลื่อน กระจก 4 ฟุต สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 ตู้ 12,900.00         12,900.00           12,900.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

108 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110643 ตรัง พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

4 ตัว 8,000.00          8,000.00             7,960.00             40.00                   โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49
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109 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110644 สุราษฎร์ธานี พัดลมตั้งพื้น  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ตัว 1,500.00          1,500.00             1,500.00             -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

110 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110645 กกจ. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 2 บานเลื่อน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4 ตู้ 18,000.00         18,000.00           18,000.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

111 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110646 กกจ. ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต 2 บานเลื่อน (กระจก) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4 ตู้ 19,200.00         19,200.00           19,200.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

112 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110647 ส่วนกลาง เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ ขนาด 12,000 BTU 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4 เครื่อง 70,000.00         70,000.00           70,000.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

113 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110648 นครศรีธรรมราช เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 ตัว 17,600.00         17,600.00           17,600.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

114 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110649 ส่วนกลาง ปั๊มแช่ดูดน้ําเสีย ชนิดลูกลอย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 ตัว 13,900.00         13,900.00           13,900.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

115 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110650 ส่วนกลาง ปั้มน้ําอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 ตัว 12,600.00         12,600.00           12,600.00            -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

116 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110651 กาฬสินธุ์ ติดตั้งม่านบังแดดห้องประชุม สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 62,000.00         62,000.00           62,000.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลงจากงบ

ดําเนินงานค่าใช้สอย อป.49

117 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110814 ขอนแก่น โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 ชุด 65,000.00         65,000.00           65,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

118 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110815 ขอนแก่น โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น

26 ตัว 130,000.00       130,000.00         130,000.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

119 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110816 ขอนแก่น เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

60 ตัว 210,000.00       210,000.00         210,000.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

120 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110817 สกลนคร โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

6 ตัว 30,000.00         30,000.00           30,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

121 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110818 สกนคร เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

3 ตัว 10,500.00         10,500.00           10,500.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

122 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110819 สกลนคร โต๊ะพับอเนกประสงค์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

10 ตัว 11,000.00         11,000.00           11,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

123 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110820 สกลนคร เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

10 ตัว 5,000.00          5,000.00             5,000.00             -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

124 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110821 สนม. 11 ตัว

กพน. 20 ตัว

เก้าอี้ทํางาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

31 ตัว 108,500.00       108,500.00         108,500.00          -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

125 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110822 สุพรรณบุรี โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

22 ตัว 110,000.00       110,000.00         110,000.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

126 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110823 สุพรรณบุรี เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

11 ตัว 38,500.00         38,500.00           38,500.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

127 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110824 ศูนย์ฯ 17 จ.สงขลา เก้าอี้ทํางาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 

จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

16 ตัว 56,000.00         56,000.00           56,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

128 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110825 ศูนย์ฯ 18 จ.สงขลา โต๊ะทํางาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 

จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

5 ตัว 25,000.00         25,000.00           25,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

129 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110826 ศูนย์ฯ 18 จ.สงขลา เก้าอี้ทํางาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 

จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

5 ตัว 17,500.00         17,500.00           17,500.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

130 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110827 ศูนย์ฯ 3 จ.ชลบุรี เก้าอี้ทํางาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 

จังหวัดชลบุรี ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ตัว 7,000.00          7,000.00             7,000.00             -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

131 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110828 เชียงราย โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

20 ตัว 100,000.00       100,000.00         100,000.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

132 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110829 เชียงราย เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

20 ตัว 70,000.00         70,000.00           70,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

133 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110830 ตรัง โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

9 ตัว 45,000.00         45,000.00           45,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 7



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

134 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110831 ตรัง เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

9 ตัว 31,500.00         31,500.00           31,500.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

135 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110832 นครราชสีมา เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

20 ตัว 70,000.00         70,000.00           70,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

136 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110833 บุรีรัมย์ เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ตัว 14,000.00         14,000.00           14,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

137 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110834 บุรีรัมย์ โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ตัว 20,000.00         20,000.00           20,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

138 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110835 เพชรบูรณ์ โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

8 ตัว 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

139 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110836 เพชรบูรณ์ เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

8 ตัว 28,000.00         28,000.00           28,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

140 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110837 มหาสารคาม โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

23 ตัว 115,000.00       115,000.00         115,000.00          -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

141 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110838 ระยอง โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 10 ตัว 50,000.00         50,000.00           50,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

142 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110839 ระยอง เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 6 ตัว 21,000.00         21,000.00           21,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

143 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110840 ราชบุรี เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

11 ตัว 38,500.00         38,500.00           38,500.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

144 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110841 เพชรบุรี โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตําบลไร่ส้ม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

9 ตัว 45,000.00         45,000.00           45,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

145 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110842 ยะลา โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา

1 ชุด 65,000.00         65,000.00           65,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

146 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110843 พิษณุโลก โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ตําบลท่าทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 ตัว 55,000.00         55,000.00           55,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

147 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110844 ยะลา ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 15 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 ชุด 88,100.00         88,100.00           88,100.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

148 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110845 สมุทรสาคร ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 12 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1 ชุด 62,000.00         62,000.00           62,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

149 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110846 ตาก ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 21 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1 ชุด 105,600.00       105,600.00         105,600.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

150 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110847 พิษณุโลก ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 33 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตําบลท่าทอง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 137,900.00       137,900.00         137,900.00          -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

151 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110848 ภูเก็ต ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 12 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 ชุด 67,500.00         67,500.00           67,500.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

152 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110849 ลพบุรี ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 21 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ตําบลท่าหิน 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 ชุด 97,100.00         97,100.00           97,100.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 8



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

153 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110850 ศรีสะเกษ ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 17 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองครก 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 ชุด 84,500.00         84,500.00           84,500.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

154 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110851 สตูล ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 20 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตําบลพิมาน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 ชุด 87,200.00         87,200.00           87,200.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

155 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110852 หนองคาย ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 

(ไมค์ประธานและผู้ร่วมประชุม รวม 11 ตัว) 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตําบลโพธิ์ชัย 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 ชุด 58,100.00         58,100.00           58,100.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

156 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410001 ศูนย์ฯ 11 จ.พิษณุโลก ปรับปรุงต่อเติมอาคารสําหรับจัดกิจกรรมฝึกอบรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11

จังหวัดพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง 507,900.00              39,900.00        468,000.00         468,000.00         -                       

157 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410002 นครสวรรค์ ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ขนาด 96ตารางเมตร สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตําบล

นครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1 แห่ง 499,000.00              499,000.00         499,000.00         -                      

158 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410003 ศูนย์ฯ 5 จ.

นครราชสีมา

ติดตั้งโครงแผงตาข่ายสานกันนกอาคารสํานักงานและอาคารหอพักศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

1 แห่ง 141,000.00              141,000.00         141,000.00         -                      

159 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410004 ปัตตานี ติดตั้งฝาคูระบายน้ําเหล็ก ขนาด0.46 x 0.50 ม. จํานวน 100 ชุดสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

ปัตตานีตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

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

160 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410005 ส่วนกลาง ปรับปรุงห้องน้ําภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 2 และ3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 4,000,000.00            4,000,000.00    -                   -                      โอนเปลี่ยนแปลง

161 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410006 หนองบัวลําภู ก่อสร้างระบบวางท่อ คสล. พร้อมบ่อรับน้ํา ยาว 86.5 เมตรสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวลําภู ตําบลลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห่ง 162,700.00              300.00           162,400.00         162,400.00         -                       

162 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410007 สุพรรณบุรี ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุขนาด 75 ตารางเมตรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล

ท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห่ง 362,000.00              362,000.00         362,000.00         -                      

163 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410008 เชียงใหม่ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม นิคมสหกรณ์พร้าว ตําบลแม่แวนอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 412,400.00              412,400.00         412,400.00         -                       

164 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410009 แพร่ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาด49.5 ตารางเมตร สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดแพร่ ตําบลทุ่งโฮ้งอําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 แห่ง 412,000.00              412,000.00         406,162.07         5,837.93                

165 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410010 พัทลุง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาด 21ตารางเมตร สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห่ง 293,700.00              34,700.00        259,000.00         259,000.00         -                       

166 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410011 ตาก ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด100 ตารางเมตร หลังคาทรงโค้งสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1 แห่ง 363,000.00              363,000.00         363,000.00         -                       

167 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410012 เชียงใหม่ ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเก็บพัสดุ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้าง

ม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 221,300.00              221,300.00         221,300.00         -                       

168 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410013 เชียงใหม่ ปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย อําเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 45,100.00                45,100.00           45,100.00           -                       

169 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410014 ศูนย์ฯ 20 จ.สุราษฎร์

ธานี

ปรับปรุงห้องพัสดุ ขนาด 45ตารางเมตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ตําบลท่าข้ามอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

170 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410015 บุรีรัมย์ ปรับปรุงคันสระน้ํา ขนาดกว้าง 25เมตร ยาว 45 เมตรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบล

ในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 243,000.00              243,000.00         243,000.00         -                      

171 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410016 สมุทรสาคร ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ขนาด 48ตารางเมตร นิคมสหกรณ์โคกขามตําบลโคกขาม อําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร

1 แห่ง 640,000.00              75,000.00        565,000.00         565,000.00         -                       

172 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410017 ศูนย์ฯ 13 จ.ชัยนาท ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอพักศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตําบล

บางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

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

173 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410018 ชัยนาท ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมพร้อมเทพื้นหินขัด สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตําบลบาง

หลวงอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 340,300.00              340,300.00         340,300.00         -                       

174 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410019 ศูนย์ฯ 13 จ.ชัยนาท ปรับปรุงพื้นอาคารหอพัก ขนาด577 ตารางเมตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13

จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวงอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

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

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 9



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

175 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410020 ชุมพร ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัววีขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 0.07เมตร ยาว 288 เมตร นิคม

สหกรณ์ท่าแซะ ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 669,500.00              119,500.00      550,000.00         550,000.00         -                       

176 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410021 ส่วนกลาง ปรับปรุงห้องน้ําภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัด

สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 678,200.00      3,902,000.00     3,223,800.00       3,210,000.00        13,800.00             เปลี่ยนแปลงรายการ

177 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410022 ขอนแก่น ปรับปรุงระบบน้ําประปา ภายในนิคมสหกรณ์ดงมูล ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น จํานวน 115,000 บาท

1 แห่ง 115,000.00       115,000.00         115,000.00         -                      

178 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410023 ส่วนกลาง ปรับปรุงหลังคาและอาคารกองแผนงาน ชั้น 3 และชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสาม

พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 632,900.00       632,900.00         632,900.00          -                       รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงิน

เหลือจ่าย

179 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410059 ส่วนกลาง ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์ ด้านหลังกองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 335,400.00       335,400.00         335,400.00          -                      

180 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410060 เชียงใหม่ ปรับปรุงระบบน้ําห้องน้ําอาคาร ทั้ง 3 อาคาร สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้าง

ม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 80,000.00         80,000.00           80,000.00            -                      

181 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410061 เชียงใหม่ ปรับปรุงรั้วและป้ายหน้าสํานักงาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย อําเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 276,000.00       276,000.00         276,000.00           รายการซ้ํากับงบปี 65

182 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410062 เชียงใหม่ ปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานชั้นเดียว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 60,000.00         60,000.00           60,000.00            -                      

183 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410063 เชียงใหม่ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ระดับ 7-8 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้าง

ม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง 485,500.00       485,500.00         485,500.00          -                      

184 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410064 เชียงใหม่ ปรับปรุงระบบส่งน้ําอุปโภคของ นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่

1 แห่ง 100,000.00       100,000.00         100,000.00         -                      

185 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410065 ภายในนิคมสหกรณ์

แม่แตง

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการภายในนิคมสหกรณ์แม่แตง

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

4 หลัง 13,300.00         13,300.00           13,300.00            -                      

186 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410066 เพชรบูรณ์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง อําเภอ

เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1 แห่ง 349,000.00       349,000.00         349,000.00          -                      

187 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410067 เลย ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย อาคาร 1 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตําบลกุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห่ง 100,000.00       100,000.00         100,000.00          -                      

188 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410068 เลย ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย อาคาร 2 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตําบลกุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห่ง 223,000.00       223,000.00         223,000.00          -                      

189 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410069 กาฬสินธุ์ ปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง

กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 335,000.00       335,000.00         335,000.00         -                      

190 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410070 44203 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านเลขที่ 7/1 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 248,200.00       248,200.00         248,200.00          -                      

191 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410071 /2 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4บ้านเลขที่ 5/2 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 248,200.00       248,200.00         248,200.00          -                      

192 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410072 7 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 บ้านเลขที่ 7 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบล

กาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 82,600.00         82,600.00           82,600.00            -                      

193 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410073 68 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 บ้านเลขที่ 68 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 แห่ง 381,900.00       381,900.00         381,900.00          -                      

194 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410074 ชัยนาท ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวง 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห่ง 487,900.00       487,900.00         487,900.00         -                      

195 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410075 ชุมพร ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานในบริเวณศาลากลางจังหวัดชุมพร 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห่ง 340,000.00       340,000.00         340,000.00          -                      

196 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410076 ตรัง ปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัด

ตรัง 1. ติดตั้งประตูสเตนเลส    ยาว 12 เมตร

2. ติดตั้งรางน้ําสเตนเลส    ยาว 23 เมตร 3. ติดตั้งแผ่นปิดกันสาด   สแตนเลส ยาว 13 เมตร

1 แห่ง 173,500.00       173,500.00         173,500.00         -                      

197 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410077 ตาก ติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารโกดังเก็บของชั้นเดียว 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1 แห่ง 49,800.00         49,800.00           49,800.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 10
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 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

198 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410078 นราธิวาส ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตําบลบางนาค อําเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 แห่ง 108,000.00       108,000.00         108,000.00          -                      

199 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410079 บึงกาฬ ก่อสร้างถนนคอนกรีตและประตูรั้วสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง

บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 แห่ง 250,000.00       250,000.00         250,000.00          -                      

200 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410080 บึงกาฬ ปรับปรุงระบบงานสุขาภิบาลห้องน้ําอาคาร 1 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ 

อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 แห่ง 42,800.00         42,800.00           42,800.00           -                      

201 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410081 บุรีรัมย์ ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุภายในสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 289,300.00       289,300.00         289,000.00          300.00                 

202 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410082 บุรีรัมย์ ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 แห่ง 498,000.00       498,000.00         498,000.00          -                      

203 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410083 ปัตตานี ปรับปรุงบ้านพักคนงาน และห้องน้ําสํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล อําเภอ

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 แห่ง 403,800.00       403,800.00         403,800.00          -                      

204 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410084 ยโสธร ปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบล

สําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 39,200.00         39,200.00           39,200.00            -                      

205 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410085 ยโสธร ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร

1 แห่ง 58,000.00         58,000.00           58,000.00            -                      

206 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410086 ร้อยเอ็ด ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุภายใน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 123,000.00       123,000.00         123,000.00          -                      

207 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410087 ร้อยเอ็ด ปรับปรุงห้องน้ําภายในอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1 แห่ง 198,000.00       198,000.00         198,000.00          -                      

208 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410088 ราชบุรี ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 แห่ง 73,700.00         73,700.00           73,700.00           -                      

209 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410089 สุโขทัย ปรับปรุงศาลาทรงไทยอเนกประสงค์ และห้องน้ํา นิคมสหกรณ์สวรรคโลก ตําบลศรีนคร 

อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

1 แห่ง 186,000.00       186,000.00         186,000.00          -                      

210 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410090 อุทัยธานี ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการภายในสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง

อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 แห่ง 499,000.00       499,000.00         499,000.00          -                      

211 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410091 อุทัยธานี ปรับปรุงป้ายกล่องไฟสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี 

จังหวัดอุทัยธานี

1 แห่ง 17,000.00         17,000.00           17,000.00           -                      

212 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410092 อุบลราชธานี ปรับปรุงโรงเก็บพสัดุ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 3,900.00          3,900.00             3,900.00             -                      

213 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410093 อุบลราชธานี ปรับปรุงท่อระบายน้ําและตะแกรงเหล็กบ่อพัก สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล

วารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 98,000.00         98,000.00           98,000.00            -                      

214 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410094 อุบลราชธานี ปรับปรุงป้ายคอนกรีตสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 107,000.00       107,000.00         107,000.00          -                      

215 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410095 อุบลราชธานี ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังบ้านพัก เลขที่ 74/12)

1 แห่ง 49,500.00         49,500.00           49,500.00            -                      

216 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410096 อุบลราชธานี ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ อําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังบ้านพัก เลขที่ 74/11)

1 แห่ง 44,600.00         44,600.00           44,600.00            -                      

217 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410097 ศูนย์ฯ 6 จ.

นครราชสีมา

ปรับปรุงห้องแถว 4 ห้อง บ้านพักลูกจ้างประจํา  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 

จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง 412,000.00       412,000.00         412,000.00         -                      

218 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410098 สทส. ปรับปรุงทางเดินด้านหลังอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 252,700.00       252,700.00         241,000.00          11,700.00             

219 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410099 ยะลา ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา อาคาร คสล. 2 ชั้น สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห่ง 62,900.00         62,900.00           62,900.00            -                      

220 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410100 ยะลา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น สํานักงานสหกรณ์จังหวัด

ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห่ง 54,500.00         54,500.00           54,500.00            -                      

221 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410101 ยะลา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อาคาร คสล.2 ชั้น  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห่ง 130,000.00       130,000.00         130,000.00          -                      

222 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410102 ยะลา ปรับปรุงอาคารละหมาดภายในสํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห่ง 15,300.00         15,300.00           15,300.00            -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 11



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

223 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410103 กระบี่ ปรับปรุงระบบประปาพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา นิคมสหกรณ์คลองท่อม 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1 แห่ง 461,000.00       461,000.00         461,000.00          -                      

224 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410104 กระบี่ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 (ลําดับ 10) 

นิคมสหกรณ์อ่าวลึก ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

1 แห่ง 29,000.00         29,000.00           29,000.00            -                      

225 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410105 กระบี่ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 (ลําดับ 6) 

นิคมสหกรณ์อ่าวลึก ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

1 แห่ง 161,000.00       161,000.00         161,000.00          -                      

226 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410106 กระบี่ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 (ลําดับ 7) 

นิคมสหกรณ์อ่าวลึก ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

1 แห่ง 158,000.00       158,000.00         158,000.00          -                      

227 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410107 กระบี่ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2 (ลําดับ 2) 

จํานวน 2 หลัง นิคมสหกรณ์คลองท่อม ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1 แห่ง 470,000.00       470,000.00         470,000.00          -                      

228 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410108 ส่วนกลาง ปรับปรุงผนังอาคารและติดตั้งแผงบังแดดอาคารกองแผนงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 440,700.00       440,700.00         440,700.00          -                      

229 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท

0701229001410109 ส่วนกลาง ปรับปรุงระบบน้ําใช้ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 70,000.00         70,000.00           70,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์

230 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ

หน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท

0701229001420001 ส่วนกลาง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 2และ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

1 แห่ง 20,000,000.00          20,000,000.00     10,000,000.00      10,000,000.00     -                      

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ -                        -                5,226,500.00    5,226,500.00      120,000.00         5,094,283.00      12,217.00            
1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110471 ฉะเชิงเทรา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110472 ตรัง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,400.00           200.00                 โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

3 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110473 พังงา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 

ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

2 เครื่อง 67,200.00         67,200.00           67,200.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

4 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110474 เพชรบูรณ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 เครื่อง 67,200.00         67,200.00           67,200.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

5 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110475 แม่ฮ่องสอน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

6 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110476 สกลนคร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

7 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110477 ศูนย์ฯ 4 จ.นครนายก เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ตําบลท่าช้าง 

อําเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

8 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110478 ศูนย์ฯ 5 จ.

นครราชสีมา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองบัว

ศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

9 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110479 ศูนย์ฯ 7 จ.ขอนแก่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 

จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

10 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110480 ศูนย์ฯ 9 จ.เชียงใหม่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

11 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110481 ศูนย์ 16 จ.เพชรบุรี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตําบลเขาใหญ่ 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

12 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110482 ศูนย์ 18 จ.สงขลา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

13 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110483 ศูนย์ 20 จ.สุราษฎร์

ธานี

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เครื่อง 33,600.00         33,600.00           33,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

14 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110484 ตรัง จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 จอ 15,300.00         15,300.00           15,100.00           200.00                 โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

15 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110485 สกลนคร จอรับภาพ แบบตั้งพื้น ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบล

ธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 จอ 9,900.00          9,900.00             9,900.00             -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

16 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110486 ชัยภูมิ ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 8 ตัว)  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 ชุด 40,400.00         40,400.00           40,400.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

17 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110487 ตรัง ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 21 ตัว)  ชุดขยายเสียงและลําโพง 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 ชุด 100,800.00       100,800.00         100,600.00         200.00                 โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

18 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110488 นครราชสีมา ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 25 ตัว)  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

1 ชุด 106,700.00       106,700.00         106,700.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

19 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110489 เพชรบุรี ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 16 ตัว)  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมืองเพชรบุรี

 จังหวัดเพชรบุรี

1 ชุด 71,600.00         71,600.00           71,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

20 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110490 แพร่ ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 16 ตัว) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 

ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 ชุด 71,600.00         71,600.00           71,600.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

21 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110491 ร้อยเอ็ด ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์  (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 25 ตัว) ชุดขยายเสียงและลําโพง 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ชุด 119,400.00       119,400.00         119,400.00         -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

22 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110492 สกลนคร ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์  (ไมค์ประธานและ

ผู้ร่วมประชุม รวม 16 ตัว) และชุดขยายเสียง

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 ชุด 78,300.00         78,300.00           78,300.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

23 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110493 สกลนคร ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ ระบบ UHF 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 ชุด 9,500.00          9,500.00             9,500.00             -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

24 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110494 ศูนย์ฯ 7 จ.ขอนแก่น ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ ระบบ UHF

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 ชุด 19,000.00         19,000.00           19,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

25 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110495 กระบี่ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ่ 

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           39,483.00           517.00                 โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

26 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110496 กาญจนบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

27 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110497 กาฬสินธุ์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

28 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110498 กําแพงเพชร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด

กําแพงเพชร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

29 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110499 ขอนแก่น ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2 ชุด 80,000.00         80,000.00           80,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

30 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110500 จันทบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ตําบลวัดใหม่ 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

31 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110501 ฉะเชิงเทรา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

32 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110502 ชลบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตําบลเสม็ด 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

33 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110503 ชัยนาท ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวง 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

34 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110504 ชัยภูมิ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

35 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110505 ชุมพร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

36 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110506 เชียงราย ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

37 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110507 เชียงใหม่ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 ชุด 80,000.00         80,000.00           80,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

38 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110508 ตรัง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           39,800.00           200.00                 โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

39 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110509 ตราด ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ตําบลบางพระ 

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

40 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110510 ตาก ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

41 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110511 นครนายก ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตําบลนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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42 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110512 นครปฐม ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

43 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110513 นครพนม ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตําบลหนองแสง 

อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

44 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110514 นครราชสีมา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด 80,000.00         80,000.00           80,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

45 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110515 นครศรีธรรมราช ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด 80,000.00         80,000.00           80,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

46 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110516 นครสวรรค์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

47 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110517 นนทบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

48 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110518 นราธิวาส ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตําบลบางนาค 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

49 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110519 น่าน ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตําบลฝายแก้ว 

อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

50 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110520 บุรีรัมย์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

51 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110521 บึงกาฬ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ 

อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

52 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110522 ปทุมธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

53 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110523 ประจวบคีรีขันธ์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

54 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110524 ปราจีนบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตําบลไม้เค็ด 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

55 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110525 ปัตตานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

56 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110526 พระนครศรีอยุธยา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

57 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110527 พะเยา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           37,500.00           2,500.00               โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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58 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110528 พังงา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตําบลนบปริง 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

59 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110529 พัทลุง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์ 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

60 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110530 พิจิตร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตําบลท่าหลวง 

อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

61 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110531 พิษณุโลก ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตําบลท่าทอง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

62 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110532 เพชรบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตําบลไร่ส้ม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

63 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110533 เพชรบูรณ์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

64 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110534 แพร่ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตําบลทุ่งโฮ้ง 

อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

65 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110535 ภูเก็ต ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

66 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110536 มหาสารคาม ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

67 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110537 มุกดาหาร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

68 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110538 แม่ฮ่องสอน ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

69 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110539 ยโสธร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

70 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110540 ยะลา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

71 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110541 ร้อยเอ็ด ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ชุด 80,000.00         80,000.00           80,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

72 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110542 ระนอง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตําบลเขานิเวศน์ 

อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

73 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110543 ระยอง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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74 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110544 ราชบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

75 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110545 ลพบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ตําบลท่าหิน 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           35,000.00           5,000.00               โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

76 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110546 ลําปาง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

77 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110547 ลําพูน ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยอง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

78 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110548 เลย ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตําบลกุดป่อง 

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

79 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110549 ศรีสะเกษ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองครก 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

80 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110550 สกลนคร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

81 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110551 สงขลา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตําบลเขารูปช้าง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

82 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110552 สตูล ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตําบลพิมาน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

83 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110553 สมุทรปราการ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

84 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110554 สมุทรสงคราม ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตําบลแม่กลอง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

85 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110555 สมุทรสาคร ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

86 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110556 สระแก้ว ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตําบลท่าเกษม 

อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

87 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110557 สระบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตําบลปากเพรียว 

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

88 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110558 สิงห์บุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตําบลต้นโพธิ์ 

อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

89 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110559 สุโขทัย ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตําบลธานี 

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ
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เหลื่อมปี
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หน่วย
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 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

90 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110560 สุพรรณบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลท่าระหัด 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

91 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110561 สุราษฎร์ธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

92 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110562 สุรินทร์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

93 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110563 หนองคาย ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตําบลโพธิ์ชัย 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           38,500.00           1,500.00               โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

94 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110564 หนองบัวลําภู ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบลลําภู 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

95 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110565 อ่างทอง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตําบลย่านซื่อ 

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

96 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110566 อํานาจเจริญ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด

อํานาจเจริญ

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

97 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110567 อุดรธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง 

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

98 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110568 อุตรดิตถ์ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตําบลท่าอิฐ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

99 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110569 อุทัยธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม 

อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           38,500.00           1,500.00               โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

100 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110570 อุบลราชธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี

2 ชุด 80,000.00         80,000.00           79,600.00           400.00                 โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

101 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110571 ศูนย์ฯ 1 จ.ปทุมธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

102 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110572 ศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธานี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

103 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110573 ศูนย์ฯ 3  จ.ชลบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

104 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110574 ศูนย์ฯ 4 จ.นครนายก ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

105 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110575 ศูนย์ฯ 5 จ.

นครราชสีมา

ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43
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ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

106 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110576 ศูนย์ฯ 6 จ.

นครราชสีมา

ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

107 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110577 ศูนย์ฯ 7 จ.ขอนแก่น ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

108 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110578 ศูนย์ฯ 8  จ.ขอนแก่น ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

109 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110579 ศูนย์ฯ 9  จ.เชียงใหม่ ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

110 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110580 ศูนย์ฯ 10 จ.ลําปาง ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลําปาง ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

111 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110581 ศูนย์ฯ 11 จ.พิษณุโลก ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

112 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110582 ศูนย์ฯ 12  จ.พิษณุโลก ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

113 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110583 ศูนย์ฯ 13 จ.ชัยนาท ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

114 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110584 ศูนย์ฯ 14 จ.ชัยนาท ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

115 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110585 ศูนย์ฯ 15  จ.เพชรบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

116 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110586 ศูนย์ฯ 16  จ.เพชรบุรี ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

117 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110587 ศูนย์ฯ 17  จ.สงขลา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

118 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110588 ศูนย์ฯ 18  จ.สงขลา ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

119 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110589 ศูนย์ฯ 19 จ.สุราษฎร์

ธานี

ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

120 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110590 ศูนย์ฯ 20 จ.สุราษฎร์

ธานี

ชุดอุปกรณ์ Video Conference

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ชุด 40,000.00         40,000.00           40,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน

แผนพื้นฐาน เงินเหลือจ่ายคชจ.

สัมมนาและฝึกอบรม อป.41-43

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 19



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,425,300.00           12,600.00       6,925,400.00    8,338,100.00      1,998,930.00       6,141,520.00      197,650.00           
1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ตั้งแต่ 1 ล้านบาท

0701229001120001 ศูนย์สารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรม สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

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

2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110652 ฉะเชิงเทรา ชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 16 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ชุด 476,700.00       476,700.00         476,700.00         -                      

3 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110653 สงขลา ชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 16 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตําบลเขา

รูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 ชุด 476,700.00       476,700.00         476,700.00         -                      

4 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110654 นราธิวาส ชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 16 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตําบล

บางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 ชุด 476,700.00       476,700.00         292,330.00          184,370.00           

5 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110655 ปัตตานี ชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 16 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตําบลรู

สะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 ชุด 476,700.00       476,700.00         465,000.00          11,700.00             

6 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110656 ยะลา ชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง

 อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 ชุด 238,000.00       238,000.00         238,000.00         -                      

7 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110657 กพน. โครงการจัดหารายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานสําหรับการจัดเก็บข้อมูลงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

1 โครงการ 971,600.00       971,600.00         971,600.00          -                      

8 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110658 สสพ.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      

9 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110659 สสพ.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล  

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      

10 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110660 กระบี่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ่ 

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

11 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110661 กาญจนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

12 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110662 กาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาํบลกาฬสินธุ์ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

13 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110663 กําแพงเพชร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

14 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110664 ขอนแก่น เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3 เครื่อง 69,000.00         69,000.00           69,000.00           -                      

15 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110665 จันทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ตําบลวัดใหม่ 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

16 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110666 ฉะเชิงเทรา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

17 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110667 ชลบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตําบลเสม็ด 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

18 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110668 ชัยนาท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวง 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 20
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19 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110669 ชัยภูมิ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

20 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110670 ชุมพร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

21 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110671 เชียงราย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

22 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110672 เชียงใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      

23 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110673 ตรัง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง

จังหวัดตรัง

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

24 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110674 ตราด เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ตําบลบางพระ 

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

25 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110675 ตาก เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

26 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110676 นครนายก เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตําบลนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

3 เครื่อง 69,000.00         69,000.00           69,000.00           -                      

27 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110677 นครปฐม เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

28 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110678 นครพนม เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตําบลหนองแสง 

อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

29 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110679 นครราชสีมา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

30 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110680 นครศรีธรรมราช เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

31 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110681 นครสวรรค์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ตก 

อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

32 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110682 นนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

33 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110683 นราธิวาส เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตําบลบางนาค 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

34 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110684 น่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตําบลฝายแก้ว 

อําเภอภูเพียงจังหวัดน่าน

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      

35 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110685 บึงกาฬ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ 

อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 21
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36 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110686 บุรีรัมย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

37 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110687 ปทุมธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

38 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110688 ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตําบลประจวบคีรีขันธ์ 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

39 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110689 ปราจีนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตําบลไม้เค็ด 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

40 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110690 ปัตตานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

41 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110691 พระนครศรีอยุธยา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลหอรัตนไชย 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

42 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110692 พะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

43 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110693 พังงา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตําบลนบปริง 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

44 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110694 พัทลุง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์ 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

45 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110695 พิจิตร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตําบลท่าหลวง 

อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

46 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110696 พิษณุโลก เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตําบลท่าทอง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

47 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110697 เพชรบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตําบลไร่ส้ม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

48 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110698 เพชรบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

49 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110699 แพร่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตาํบลทุ่งโฮ้ง 

อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

50 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110700 ภูเก็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

51 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110701 มหาสารคาม เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตําบลตลาด 

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

52 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110702 มุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 22
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53 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110703 แม่ฮ่องสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

54 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110704 ยโสธร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

55 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110705 ยะลา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

56 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110706 ร้อยเอ็ด เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

57 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110707 ระนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตําบลเขานิเวศน์ 

อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

58 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110708 ระยอง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตาํบลเนินพระ 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           22,700.00           300.00                 

59 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110709 ราชบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

60 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110710 ลพบุรี เครื่องคอมพวิเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ตําบลท่าหิน 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

61 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110711 ลําปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

62 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110712 ลําพูน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยอง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

63 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110713 เลย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตําบลกุดป่อง 

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3 เครื่อง 69,000.00         69,000.00           69,000.00           -                      

64 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110714 ศรีสะเกษ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองครก 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

65 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110715 สกลนคร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

66 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110716 สงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตําบลเขารูปช้าง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 เครื่อง 46,000.00         46,000.00           46,000.00           -                      

67 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110717 สตูล เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตําบลพิมาน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

68 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110718 สมุทรปราการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางปูใหม่ 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

69 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110719 สมุทรสงคราม เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตําบลแม่กลอง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 23
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70 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110720 สมุทรสาคร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

71 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110721 สระแก้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตําบลท่าเกษม 

อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      

72 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110722 สระบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตําบลปากเพรียว 

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

73 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110723 สิงห์บุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตําบลต้นโพธิ์ 

อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

74 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110724 สุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตําบลธานี 

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

75 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110725 สุพรรณบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลท่าระหัด 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

76 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110726 สุราษฎร์ธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

77 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110727 สุรินทร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

78 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110728 หนองคาย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตําบลโพธิ์ชัย 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

79 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110729 หนองบัวลําภู เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบลลําภู 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

80 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110730 อ่างทอง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตําบลย่านซื่อ 

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

81 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110731 อํานาจเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลโนนหนามแท่ง 

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

82 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110732 อุดรธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง 

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

83 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110733 อุตรดิตถ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาํบลท่าอิฐ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      

84 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110734 อุทัยธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม 

อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

85 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110735 อุบลราชธานี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00           -                      

86 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110736 สสพ.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 24



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

87 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110737 สสพ.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล   

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      

88 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110738 กระบี่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ่ 

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

89 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110739 กาญจนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

90 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110740 กาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

91 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110741 กําแพงเพชร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

92 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110742 ขอนแก่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

93 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110743 จันทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ตําบลวัดใหม่ 

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

94 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110744 ฉะเชิงเทรา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

95 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110745 ชลบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตําบลเสม็ด 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

96 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110746 ชัยนาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตําบลบางหลวง 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

97 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110747 ชัยภูมิ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

98 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110748 ชุมพร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

99 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110749 เชียงราย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

100 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110750 เชียงใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      

101 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110751 ตรัง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

102 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110752 ตราด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ตําบลบางพระ 

อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

103 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110753 ตาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 25
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104 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110754 นครนายก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตําบลนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

105 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110755 นครปฐม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

106 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110756 นครพนม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตําบลหนองแสง 

อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

107 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110757 นครราชสีมา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

108 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110758 นครศรีธรรมราช เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

109 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110759 นครสวรรค์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ตก 

อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

110 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110760 นนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

111 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110761 นราธิวาส เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตําบลบางนาค 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

112 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110762 น่าน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตําบลฝายแก้ว  

อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      

113 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110763 บึงกาฬ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ 

อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

114 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110764 บุรีรัมย์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

115 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110765 ปทุมธานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

116 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110766 ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

117 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110767 ปราจีนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตําบลไม้เค็ด 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

118 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110768 ปัตตานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           21,320.00           680.00                 

119 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110769 พระนครศรีอยุธยา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

120 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110770 พะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 26
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121 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110771 พังงา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตําบลนบปริง 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

122 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110772 พัทลุง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์ 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

123 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110773 พิจิตร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตําบลท่าหลวง 

อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

124 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110774 พิษณุโลก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตําบลท่าทอง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

125 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110775 เพชรบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตําบลไร่ส้ม 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

126 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110776 เพชรบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําบลสะเดียง 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

127 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110777 แพร่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตําบลทุ่งโฮ้ง 

อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

128 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110778 ภูเก็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

129 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110779 มหาสารคาม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตําบลตลาด 

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

130 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110780 มุกดาหาร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร 

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

131 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110781 แม่ฮ่องสอน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

132 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110782 ยโสธร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตําบลสําราญ 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

133 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110783 ยะลา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

134 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110784 ร้อยเอ็ด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

135 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110785 ระนอง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตําบลเขานิเวศน์ 

อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

136 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110786 ระยอง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           21,500.00           500.00                 

137 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110787 ราชบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 27



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี
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หน่วย
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 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

138 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110788 ลพบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ตําบลท่าหิน 

อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           21,900.00           100.00                 

139 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110789 ลําปาง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

140 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110790 ลําพูน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยอง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

141 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110791 เลย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตําบลกุดป่อง 

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

142 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110792 ศรีสะเกษ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองครก 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

143 ครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110793 สกลนคร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

144 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110794 สงขลา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตําบลเขารูปช้าง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

145 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110795 สตูล เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตําบลพิมาน 

อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

146 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110796 สมุทรปราการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางปูใหม่ 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

147 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110797 สมุทรสงคราม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตําบลแม่กลอง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

148 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110798 สมุทรสาคร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

149 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110799 สระแก้ว เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตําบลท่าเกษม 

อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      

150 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110800 สระบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตําบลปากเพรียว 

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

151 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110801 สิงห์บุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตําบลต้นโพธิ์ 

อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

152 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110802 สุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตําบลธานี 

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

153 ครุภัณฑท์ี่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110803 สุพรรณบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลท่าระหัด 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

154 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110804 สุราษฎร์ธานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 28
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 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

155 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110805 สุรินทร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

156 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110806 หนองคาย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตําบลโพธิ์ชัย 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

157 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110807 หนองบัวลําภู เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู ตําบลลําภู 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

158 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110808 อ่างทอง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตําบลย่านซื่อ 

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

159 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110809 อํานาจเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด

อํานาจเจริญ

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

160 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110810 อุดรธานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง 

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

161 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110811 อุตรดิตถ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตําบลท่าอิฐ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      

162 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110812 อุทัยธานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตําบลน้ําซึม 

อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

163 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701229001110813 อุบลราชธานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลวารินชําราบ 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม -                        -                752,200.00       752,200.00         543,200.00          209,000.00         -                      

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง -                        -                752,200.00       752,200.00         543,200.00          209,000.00         -                      

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง -                        -                752,200.00       752,200.00         543,200.00          209,000.00         -                      

1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110001 กคร. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00           23,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110002 กคร. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

3 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110003 น่าน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน

2 เครื่อง 44,000.00         44,000.00           44,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

4 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110004 เชียงราย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 เครื่อง 44,000.00         44,000.00           44,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

5 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110005 ตาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

6 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110006 แม่ฮ่องสอน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 เครื่อง 66,000.00         66,000.00           66,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

7 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110007 เชียงใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 เครื่อง 154,000.00       154,000.00         154,000.00          -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 29



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

8 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110008 กาญจนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

9 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110009 พะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

10 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110010 ลําปาง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

11 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110011 ลําพูน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยอง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 เครื่อง 22,000.00         22,000.00           22,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

12 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110012 น่าน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน

2 เครื่อง 20,000.00         20,000.00           20,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

13 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110013 เชียงราย เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 เครื่อง 20,000.00         20,000.00           20,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

14 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110014 ตาก เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก

1 เครื่อง 10,000.00         10,000.00           10,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

15 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110015 แม่ฮ่องสอน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 เครื่อง 30,000.00         30,000.00           30,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

16 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110016 เชียงใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 เครื่อง 70,000.00         70,000.00           70,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

17 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110017 กาญจนบุรี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 เครื่อง 10,000.00         10,000.00           10,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

18 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110018 พะยา เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 เครื่อง 10,000.00         10,000.00           10,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

19 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110019 ลําปาง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 เครื่อง 10,000.00         10,000.00           10,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

20 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110020 ลําพูน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําพูน ตําบลเวียงยอง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 เครื่อง 10,000.00         10,000.00           10,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

21 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110021 กคร. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมส่งเสริมสหกรณ์

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 เครื่อง 5,000.00          5,000.00             5,000.00             -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

22 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110022 เชียงราย โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ตัว 10,000.00         10,000.00           10,000.00           -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

23 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110023 เชียงใหม่ โต๊ะทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 ตัว 35,000.00         35,000.00           35,000.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

24 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110024 เชียงราย เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตําบลเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ตัว 7,000.00          7,000.00             7,000.00             -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 30



ลําดับ ลักษณะงบลงทุน รหัสงบประมาณ หน่วยงาน รายการ จํานวน งบประมาณที่ได้รับ หมายเหตุ

  ลด  เพิ่ม กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี

เบิกจ่าย คงเหลือ

หน่วย
นับ

 งบประมาณตาม พ.ร.บ.  โอนเปลี่ยนแปลง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย (บาท)

25 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110025 เชียงใหม่ เก้าอี้ทํางาน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างม่อย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 ตัว 24,500.00         24,500.00           24,500.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

26 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

0701237022110026 กคร. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3 ตู้ 17,700.00         17,700.00           17,700.00            -                      โอนเปลี่ยนจาก งบดําเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

อป.63

รวมทั้งสิ้น 539     รายการ 65,718,700.00          7,208,500.00    37,581,000.00   96,091,200.00     29,521,830.00      66,041,023.07     528,346.93           

พรบ. 32 รายการ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 463     รายการ 34,021,100.00          2,177,900.00    22,755,900.00   54,599,100.00     7,483,430.00        46,894,961.00     220,709.00           

พรบ. 1 รายการ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท 1         รายการ 1,425,300.00            12,600.00        -                 1,412,700.00       -                    1,412,700.00       -                      

พรบ. 21 รายการ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท 74       รายการ 10,272,300.00          5,018,000.00    14,825,100.00   20,079,400.00     12,038,400.00      7,733,362.07       307,637.93           

พรบ. 1 รายการ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท 1         รายการ 20,000,000.00          -                -                 20,000,000.00     10,000,000.00      10,000,000.00     -                       

ทีม่า : กองคลงั กลุม่บัญชแีละงบประมาณ 31


