
แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน: การเรียนการสอน

งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนกลางมหาวิทยาลยั

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง p.27(งปม)

1. ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ ผกูพนั 3 ปี (ปี59-ปี61)

  - อาคารหอพกันกัศึกษาพร้อมครุภณัฑ ์(กองกิจฯ)1 รายการ E-Bidding 1 ธค. 58 29 มค. 59 18 มค. 61 (ม ี16 งวด)

          - งบประมาณปี 59 35,805,600.00 35,805,600.00 (ง.1-5)

        - เงินนอกงบประมาณ 19,892,000.00 3,978,400.00 (ง.5)

 - ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  1 รายการ E-Auction พค. 57 30 พ.ค. 57 28 มิ.ย. 59 ผกูพนั 3 ปี (ปี57-ปี59)

          - งบประมาณปี 59 122,434,200.00 103,530,600.00 (ม ี18 งวด)

(ง.11-17)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน: การเรียนการสอน วิทยาลยัพลงังานทดแทน

งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน P.123 (งปม.)

ค่าครุภณัฑ์ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง **มี 16 งวด
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

1. ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฎิบติั
การพลงังานทดแทนพร้อมครุภณัฑ์

1 รายการ E-Auction 18/11/57 06/03/58 25/12/59 239,500,000.00 งบผูกพัน 3 ปี

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย



แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

     - ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 43,200,000.00 43,110,000.00 / เบิกงวด 1-4

     - ปี 2559 ผกูพนังบประมาณ 83,735,000.00 85,078,100.00 /  เบิกงวด 5-12

     - ปี 2560 ผกูพนังบประมาณ 84,400,000.00 

     - เงินนอกงบประมาณ 24,000,000.00 1,253,100.00 เบิกงวด 4 (ทีเ่หลือ)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านกัหอสมุด)

แผนงาน: การเรียนการสอน (ปรับคร้ังท่ี 1)

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยทีางการศึกษา P.41 (รด)

ค่าท่ีดินละส่ิงก่อสร้าง

1. งานกั้นห้อง Study Room 1 งาน ตกลงราคา 4/03/59 4/03/59 21/3/1959 62,900.00 62,900.00 /

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน: การเรียนการสอน คณะบริหาร

งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ P.90 (รด)

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายห้องเรียน 1 งาน 150,000.00 - ยกเลิก

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง คณะบริหาร(เหลือจ่าย)

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายห้องเรียน 1 งาน สอบราคา มิย. 59 กค. 59 กย. 59 685,000.00 685,000.00 P.11 (รด)



แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

แผนงาน: บริหารมหาวิทยาลัย

งานบริหารงานทัว่ไป คณะบริหาร(เหลือจ่าย)

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง P.12 (รด)

1. ปรับปรุงห้องส านกังานเลขานุการคณะฯ ชั้น 1 1 งาน 56,180.00 **รอด าเนินการ**

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง คณะบริหารP.92 (รด)

1. โรงจอดรถจกัรยานยนต์ 1 งาน ตกลงราคา มิย.59 สค. 59 150,600.00 264,000.00 **โอนเงินสมทบ

2. ปรับปรุงระบบกนัซึมชั้นหลงัคาอาคาร 25 ปีธุรกิจ1 งาน ตกลงราคา พค. 59 กค. 59 275,000.00 275,000.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

งานบริหารทัว่ไป p.98(รด)

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

1. ก่อสร้างห้องศิษยเ์ก่าเศรษฐศาสตร์ 1 งาน ตกลงราคา 100,000.00 100,000.00 

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์(เหลือจ่าย)

งานบริหารทัว่ไป p.15(รด)

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

1. กั้นห้องพกัอาจารย์ 1 งาน ตกลงราคา 1 เมย. 59 30 พค. 59 263,000.00 263,000.00 



แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน วิทยาลยับริหารศาสตร์

งานจัดการศึกษาสาขาบริหารศาสตร์ (เหลือจ่าย P.30 (รด)

1. ค่าจา้งออกแบบงานปรับปรุงพ้ืนท่ีสนัทนาการ 1 งาน คดัเลือก 30 ศ๕. 59 80,000.00 - 

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสนัทนาการเพ่ือ
สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

1 งาน 4,000,000.00 - 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะสตัวศาสตร์

งานบริหารทัว่ไป P.152 (รด)

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง (เหลือจ่าย) P.24 (รด)

1. ปรับปรุงระบบตู ้MDB ของหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 งาน 372,000.00 รายการเปล่ียนแปลง(ซ้ือครุภณัฑ)์

2. ปรับปรุงระบบสายล่อฟ้า 1 งาน ตกลงราคา 2 ตค.59 390,000.00 390,000.00 

3. ปรับปรุงทางเดิน 1 งาน ตกลงราคา 85,600.00 85,600.00 

ไม่มีผูย้ื่นซอง

ไม่มีผูย้ื่นซอง



แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน วิทยาลยัพลงังานทดแทน

งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน P.195 (รด)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1. ปรับปรุงห้องปฎิบติัการส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา1 งาน 200,000.00 ด าเนินการยงัไม่แลว้เสร็จ

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:สนับสนุนวิชาการ ห้องสมุด

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยทีางการศึกษา (เหลือจ่าย) P.41 (รด)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1. งานกั้นห้อง Study Room 1 งาน ตกลงราคา 4 มีค. 59 4 มีค. 59 21 มีค. 59 45,475.00 

2. งานจา้งเหมากั้นห้องท างาน ชั้นท่ี 3 1 งาน ตกลงราคา 10 สค. 59 10 สค.59 15 กย. 59 62,900.00 62,900.00 
6,933,180.00 2,233,875.00 

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

1. จา้งปรับปรุงแผงกนัแดด อาคารจุฬาภรณ์ 1 งาน ตกลงราคา  - 21 ตค. 58  9 ธค. 58 242,200.00 241,377.70 คณะวิทย์

2. จา้งปรับปรุงพ้ืนลานเอนกประสงค ์อาคาร 60 ปี 1 งาน สอบราคา 15 ตค. 58 21 พย. 58 9 ธค. 58 910,706.00 910,706.00 คณะวิทย์

3. ก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงคอ์าคารบา้นพกับุคลากร 1 งาน ตกลงราคา 20 ตค. 58 30 ตค. 58 1 ธค. 58 333,900.00 328,000.00 แม่โจ-้ชุมพร

4. ก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงคอ์าคารบุญรอดฯ 1 งาน ตกลงราคา 20 ตค. 58 30 ตค. 58 1 ธค. 58 333,900.00 324,000.00 แม่โจ-้ชุมพร

5. งานปรับปรุงห้องฉลองพระองค์ 1 งาน สอบราคา 2 พย. 58 16 ธค. 58 667,300.00 640,000.00 กองคลงั

6. งานปรับปรุงสนามวงัซา้ย 1 งาน สอบราคา 3 พย. 58 17 ธค. 58 910,500.00 760,000.00 กองคลงั



แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

7. งานก่อสร้างท่ีจอดรถจกัรยาน 1 งาน สอบราคา 2 พย. 58 22 มค. 59 994,400.00 890,000.00 กองคลงั

8. งานติดตั้งระบบกนัซึมดาดฟ้าอาคารศนูยกี์ฬาฯ 1 งาน ตกลงราคา  - 26 ตค. 58 30 พย. 58 499,800.00 499,000.00 กองคลงั

9. งานติดตั้งหลงัคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนยกี์ฬาฯ 1 งาน ตกลงราคา  - 27 ตค. 58 1 ธค. 58 476,800.00 473,600.00 กองคลงั

10. งานปรับปรุงหอ้งน ้าใตอ้ฒัจนัทร์สนามกีฬาอินทนิล 1 งาน ตกลงราคา  - 5 พย. 58 8 ธค. 58 110,800.00 110,436.22 กองคลงั

11. งานติดตั้งประตูกระจกบานสวิง 1 งาน ตกลงราคา  - 22 ตค. 58 30 พย. 58 228,000.00 228,000.00 กองคลงั

12. งานปรับปรุงทาสีอาคารอิงคศรีกสิการ 1 งาน ตกลงราคา  - 26 ตค. 58 30 พย. 58 348,100.00 348,000.00 กองคลงั

13. งานปรับปรุงทางสีภายนอกอาคารส านกังานอธิการบดี (เดืม) 1 งาน ตกลงราคา  - 26 ตค. 58 15 ธค. 58 212,100.00 210,000.00 กองคลงั

14. งานซ่อมแซมอาคารอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว(กลุ่ม 1) 1 งาน สอบราคา 2 พย. 58 11 ธค. 58 966,300.00 762,489.00 กองคลงั

15. งานซ่อมแซมอาคารอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว(กลุ่ม 2) 1 งาน สอบราคา 2 พย. 58 11 ธค. 58 967,200.00 773,487.00 กองคลงั

16. งานซ่อมแซมอาคารอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว(กลุ่ม 3) 1 งาน สอบราคา 2 พย. 58 12 ธค. 58 888,900.00 755,000.00 กองคลงั

17. งานปรับปรุห้องพกัรับรองแขกมหาวิทยาลยั 1 งาน ตกลงราคา  - 22 ตค. 58 23 พย. 58 145,000.00 144,000.00 กองคลงั

18. งานปรับปรุงโรงพกัขยะ(ส่วนเพ่ิมเติม) 1 งาน ตกลงราคา  - 26 ตค. 59 30 พย. 58 120,400.00 120,000.00 กองคลงั

19. งานปรับปรุงไฟฟ้าโรงอาหารเทิดกสิกร 1 งาน สอบราคา 3 พย. 58 15 มค. 59 666,100.00 396,060.00 กองคลงั

20. งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเลก็และอาคารจอดรถบสั 1 งาน สอบราคา 3 พย. 58 17 ธค. 58 803,800.00 699,000.00 กองคลงั

21. งานซ่อมแซมผิวถนนศูนยก์าญจนาฯ โซนบี 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 507,200.00 334,000.00 กองคลงั

22. งานซ่อมแซมผิวถนนขา้งร้ัวบางเขน 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 594,700.00 393,000.00 กองคลงั

23. งานซ่อมแซมผิวถนนขา้งศูนยก์าญจนาฯ 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 606,700.00 399,500.00 กองคลงั

24. งานซ่อมแซมผิวถนนหนา้ส านกังานอธิการบดี 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 611,900.00 403,000.00 กองคลงั



แผนงาน ใช้จริง

ล าดบั ประกาศตกลง เงนินอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

ที่ งาน/โครงการ รายการ จ านวน จัดหาโดย ราคา/สอบราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงนิ งบประมาณ แผน (/) แผน (/)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา สัญญา (วัน/เดอืน/ปี) งบประมาณ หรือเงนิสมทบ

(วัน/เดอืน/ปี) (วัน/เดอืน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แบบรายงานผลการปฏบัิตติามแผนปฏบัิตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

25. งานซ่อมแซมผิวถนนขา้งหอเกียรติยศ 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 624,800.00 412,000.00 กองคลงั

26. งานซ่อมแซมผิวถนนหนา้กลุ่มอาคารซ่อมบ ารุง 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 686,700.00 453,000.00 กองคลงั

27. งานซ่อมแซมผิวถนนพรพิรุณ 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 756,900.00 499,500.00 กองคลงั

28. งานซ่อมแซมผิวถนนหนา้สถานียอ่ย 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 870,700.00 574,000.00 กองคลงั

29. งานซ่อมแซมผิวถนนบา้นพกั 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 981,300.00 647,000.00 กองคลงั

30. งานซ่อมแซมผิวถนนขา้งอาคารอ านวย 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 981,500.00 647,000.00 กองคลงั

31. งานซ่อมแซมผิวถนนวงัซา้ยฝ่ังซา้ย 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 992,100.00 654,000.00 กองคลงั

32. งานซ่อมแซมผิวถนนคณะประมง 1 งาน E-Bidding 22 ตค. 58 6 พย. 58 16 ธค. 58 919,000.00 606,000.00 กองคลงั

629,034,506.00 57,758,360.00 292,858,705.92 

ลายมือช่ือ.........................................ผูจ้ดัท  า ลายมือช่ือ.........................................ผูต้รวจสอบ

(นางสาวศกุนตลา  จินดา) (นางสาวเพญ็จนัทร์  เก่งกาจ)

นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ นกัวิชาการพสัดุ รักษาการหัวหนา้งานพสัดุ


