5.1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่องเดิม

1. ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจาปีบัญชี 2564 เรื่อง ความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน ประจาปี 2564 เป็นการดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน
เพื่อการดาเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวนทั้งสิ้น 314.6427 ล้านบาท รวม 31 รายการ ประกอบด้วย
2.1 รายการครุภัณฑ์ จานวน 19 รายการ เป็นเงิน 39.0474 ล้านบาท
2.2 รายการสิ่งก่อสร้าง จานวน 12 รายการ เป็นเงิน 275.5953 ล้านบาท

การดาเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีความคืบหน้าในการดาเนินงานถึง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปได้ดังนี้

สถานะ

รวมทั้งสิ้น
- ครุภัณฑ์
1) ก่อหนี้ /ลงนามสัญญาแล้ว
2) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
3) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ผลเบิกจ่าย
เงินเหลือจ่าย
- สิ่งก่อสร้าง
1) ลงนามสัญญาแล้ว
2) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
3) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ผลเบิกจ่าย
เงินเหลือจ่าย

จานวน

วงเงิน

(รายการ)

(ล้านบาท)

31
19
18
1
11
12
10
2
2

311.4678
39.0474
20.9315
18.0000
9.5215
0.1159
272.4204
202.0093
51.9550
2.0294
18.4561

( รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างฯ
คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

จากจานวนรายการ จากจานวนเงิน

100.00
94.74
5.26
57.89
100.00
83.33
16.67
16.67

-

24.38
0.30
-

0.74
6.77

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ครุภัณฑ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ
หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ

สถานะ
รายการ

จานวนเงิน

วงเงินวงนาม
สัญญา

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามสัญญา

อยู่ระหว่าง
จัดซือ้ จัดจ้าง

(18 รายการ)

(- รายการ)

(1 รายการ)

งบประมาณ
เหลือจ่ายจาก
การทาสัญญา

ผลเบิกจ่าย

หมายเหตุ

(11 รายการ)

ส่วนกลาง
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

18.0000

อยู่ระหว่างคณะกรรมการสืบราคา
กลางสัตว์ และจัดทา TOR

18.0000

2 เครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ

0.3300

0.3300

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียง
3
ความถี่สูงชนิดดิจิจตอล 6 หัวตรวจ
4 เครื่องวัดคุณภาพนาแบบมัลติฟังค์ชั่น

2.9000

2.9000

0.1015

0.1014

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือ กาลัง
5
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย

1.9800

6 เครื่องนับธนบัตร แบบตังโต๊ะ

สัญญาที่ 8/2564 ส่งมอบภายใน
วันที่ 10 มีค.64

2.9000

เบิกจ่ายแล้ว

0.0001

0.1014

เบิกจ่ายแล้ว

1.9750

0.0050

1.9750

เบิกจ่ายแล้ว

0.0499

0.0480

0.0019

0.0480

เบิกจ่ายแล้ว

7 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล้อ

3.3000

3.2800

0.0200

3.2800

เบิกจ่ายแล้ว

สวนสัตว์สงขลา
8 เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล
พร้อมเครื่องเอกซเรย์หูหวิ

1.9500

1.9300

0.0200

0.0900

0.0865

0.0035

รถพยาบาลสัตว์ (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบ
10 ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
ช่วยชีวิตสัตว์

3.6670

3.6420

0.0250

11 เครื่องช่วยหายใจสาหรับสัตว์เล็ก

0.1955

0.1955

-

0.1955

เบิกจ่ายแล้ว

12 โต๊ะผ่าตัดสัตว์ ระบบกลไก

0.1940

0.1940

-

0.1940

เบิกจ่ายแล้ว

13 ตูฟ้ ักไข่และให้ความอบอุ่นสาหรับลูกสัตว์

0.0402

0.0402

-

0.0402

เบิกจ่ายแล้ว

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์นครราชสีมา

สัญญาที่ 20/2564 ส่งมอบ
ภายในวันที่ 8 พค. 64

สวนสัตว์อุบลราชธานี
9 เครื่องจีห้ามเลือดและตัดเนือเยื่อด้วยไฟฟ้า

0.0865

เบิกจ่ายแล้ว

สวนสัตว์ขอนแก่น
สัญญาที่ 16/2564 ส่งมอบ
ภายในวันที่ 8 เมย. 64
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รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
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หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ

สถานะ
รายการ

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
14 เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ
หลอดลมชนิดวีดีทัศน์ สาหรับสัตว์ใหญ่

จานวนเงิน

วงเงินวงนาม
สัญญา

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามสัญญา

อยู่ระหว่าง
จัดซือ้ จัดจ้าง

(18 รายการ)

(- รายการ)

(1 รายการ)

งบประมาณ
เหลือจ่ายจาก
การทาสัญญา

ผลเบิกจ่าย

หมายเหตุ

(11 รายการ)

2.3484

2.3400

0.0084

สัญญาที่ 5/2564 ส่งมอบสินค้า
ภายในวันที่ 26 เมย 64

1.9500

1.9300

0.0200

สัญญาที่ 20/2564 ส่งมอบ
ภายในวันที่ 8 พค. 64

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียง
ความถี่สูงชนิดดิจิตอล 3 หัวตรวจ

0.8500

0.8380

0.0120

สัญญาที่ 4/2564 ส่งมอบสินค้า
ภายในวันที่ 12 เมย. 64

17 เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสาหรับสัตว์

0.4000

0.4000

18 ปืนยิงยาสลบ

0.3509

0.3509

0.3509

เบิกจ่ายแล้ว

0.3500

0.3500

0.3500

เบิกจ่ายแล้ว

39.0474

20.9315

15 เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล
พร้อมเครื่องเอกซเรย์หูหวิ
16

19

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคในเลือด
แบบอัตโนมัติ ชนิดแห้ง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สัญญาที่ 1/2564 ส่งมอบภายใน
วันที่ 16 กพ. 64

-

18.0000

0.1159

9.5215

2

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ

สถานะ
รายการ

จานวนเงิน

วงเงินวงนาม
สัญญา

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามสัญญา

อยู่ระหว่าง
จัดซือ้ จัดจ้าง

(10 รายการ)

(- รายการ)

(2 รายการ)

งบประมาณ
เหลือจ่ายจาก
การทาสัญญา

ผลเบิกจ่าย

หมายเหตุ

(-)

ส่วนกลาง
1

ค่าออกแบบสิง่ ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
คลองหก ปทุมธานี

สวนสัตว์เชียงใหม่
2 ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี

3 ปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า

4 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิงจอกหูค้างคาว

สัญญาที่ 11/64 ระยะเวลา
ดาเนินงาน 1 ธค.63-24 พค.65

114.0000

110.8251

25.0000

20.7500

4.2500

3.0810

2.5980

0.4830

สัญญาที่ 3/2564 ระยะเวลา
11 มค. 64 - 9 กค. 64 จานวน
3 งวดงาน

สัญญาที่ 10/2564 ระยะเวลา
24 กพ.64 - 20 พย. 64
จานวน 6 งวดงาน

0.5653

0.4670

0.0983

สัญญาที่ 2/2564 ระยะเวลา
11 มค. 64 - 10 เมย. 64
0.2802
จานวน 3 งวดงาน เบิกเงินงวดที่
1-2 จานวน 0.2802 ล้านบาท

29.6500

22.1800

7.4700

สัญญาที่ 20/2564 ระยะเวลา
31 ธค. 63 - 27 สค. 64 จานวน
5 งวดงาน

สวนสัตว์นครราชสีมา
5

ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน
จัดแสดงสัตว์แอฟริกา

9.9600

7.7500

2.2100

สัญญาที่ 17/2564 ระยะเวลา 9
ธค. 63 - 5 สค. 64 จานวน 5
1.5500
งวดงาน เบิกเงินงวดที่ 1 แล้ว
จานวน 1.550 ล้านบาท

ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ ส่งเสริมพฤติกรรม
สัตว์

0.2000

0.1992

0.0008

0.1992

สวนสัตว์อุบลราชธานี
8 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วน
แสดงจระเข้

36.9550

6 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน

7

36.9550

เบิกจ่ายแล้ว

- วันที่ 5-24 กพ.64 ลงประกาศ
จัดซือจัดจ้างในระบบ e-GP

- วันที่ 25 กพ.64 ยื่นข้อเสนอ
ผ่านระบบจัดซือจัดจ้าง e-GP
- คาดว่าจะลงนามสัญญาภายเดือน
มีนาคม

3

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ

สถานะ
รายการ

9 ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว
(Welcome Center)

จานวนเงิน

วงเงินวงนาม
สัญญา

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามสัญญา

อยู่ระหว่าง
จัดซือ้ จัดจ้าง

(7 รายการ)

(2 รายการ)

(3 รายการ)

15.0000

งบประมาณ
เหลือจ่ายจาก
การทาสัญญา

ผลเบิกจ่าย

15.0000

หมายเหตุ

- วันที่ 8-25 กพ.64 ลงประกาศ
จัดซือจัดจ้างในระบบ e-GP
- วันที่ 1 มีค. 64 ยื่นข้อเสนอผ่าน
ระบบจัดซือจัดจ้าง e-GP
- คาดว่าจะลงนามสัญญาภายเดือน
มีนาคม

สวนสัตว์ขอนแก่น
10 ก่อสร้างอ่างเก็บนาพร้อมระบบส่งนา

24.1840

20.7000

3.4840

สัญญาที่ 23/2564 ระยะเวลา
ดาเนินงาน 19 มค. - 15 กย.64
จานวน 4 งวดงาน

11 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน

15.0000

14.6000

0.4000

สัญญาที่ 22/2564 ระยะเวลา
ดาเนินงาน 19 มค. - 15 กย.64
จานวน 4 งวดงาน

12 ก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2.0000

1.9400

275.5953

202.0093

สัญญาที่ 18/2564 ระยะเวลา
ดาเนินงาน 30 ธค. - 28 เมย.64
จานวน 3 งวดงาน

0.0600

-

51.9550

18.4561

2.0294
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