
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 ส่วนกลางมหาวิทยาลยั

กองทุนสินทรัพย์ถาวร (กองกิจ)
ค่าครุภณัฑ์ P.46 (รด)
1. ระบบอินเตอร์คอม 1 ชุด ตกลงราคา 190,000.00 190,000.00  /
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 9 รายการ

1. ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด ตกลงราคา 23 กพ. 59 28,800.00 27,702.30  /

2. สแกนเนอร์ส าหรับเก็บเอกสาร 1 เคร่ือง ตกลงราคา 1 มีค. 59 29,000.00 17,900.00  /

3. ตูเ้ก็บเอกสาร 1 ตู้ ตกลงราคา 7 มีค. 59 7,450.00 7,400.00  /

4. ท่ีนอน 912 ผืน E-bidding 912,000.00 ก าลงัด าเนินการจดัซ้ือ

5. เตียงเหล็กแบบพบัได ้มีลอ้ขนาด 3 ฟตุ
พร้อมท่ีนอน

164 ชุด E-bidding 511,680.00  / ก าลงัด าเนินการจดัซ้ือ

6. เตียงสองชั้นแบบถอดประกอบได ้ขนาด 3
 ฟตุพร้อมท่ีนอน 89 ชุด E-bidding 623,000.00  / ก าลงัด าเนินการจดัซ้ือ

7. ตูเ้ส้ือผา้แบบ 2 ประตู พร้อมกุญแจ 243 ตู้ E-bidding 279,450.00  / ก าลงัด าเนินการจดัซ้ือ

8. โตะ๊อ่านหนงัสือ พร้อมกุญแจ 256 ตวั E-bidding 243,200.00  / ก าลงัด าเนินการจดัซ้ือ

9. เกา้อ้ีโครงเหล็ก แบะหนงั 282 ตวั E-bidding 104,340.00  / ก าลงัด าเนินการจดัซ้ือ

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

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน: การเรียนการสอน ส่วนกลางมหาวิทยาลยั

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส านกังานคุณภาพ)
ค่าครุภณัฑ์ P.54 (รด)
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 1 รายการ

1. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1 เคร่ือง 7,500.00  /

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนกลางมหาวิทยาลยั

แผนงาน: การเรียนการสอน (ส านกัหอสมุด)

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยทีางการศึกษา P.56 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. ระบบห้องสมุดอตัโนมติั 1 ระบบ กรณีพิเศษ 4/01/59 11/02/59 1,350,000.00 1,343,450.00  /
 /

ครุภณัฑ์ทีห่น่วยงานจัดซ้ือเพิม่เติม  /

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 1 ตกลงราคา 21/12/2558 21/12/2558 4/1/2559 48,000.00              /

2. เคร่ืองพิมพ์ 1 ตกลงราคา 21/12/2558 21/12/2558 4/1/2559 10,000.00              /

3. ใบมีดตดักระดาษ 1 ตกลงราคา 21/12/2558 21/12/2558 6/1/2559 9,095.00                /

4. เคร่ืองพิมพผ์ลแม่ข่าย 3 ตกลงราคา 20/11/2558 20/11/2558 4/12/2558 30,000.00              /

5. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 3 ตกลงราคา 7/3/2559 7/3/2559 117,399.00            /

6. โตะ๊และเกา้อ้ี ส าหรับนัง่อ่าน 20 ตกลงราคา 7/3/2559 28/3/2559 203,600.00            /

7. ชุดห้องประชุม 5 ตกลงราคา เปล่ียนแปลง



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

ครุภณัฑ์ทีห่น่วยงานจัดซ้ือเพิม่เติม (ต่อ) (ส านกัหอสมุด)

8. ไมคโ์ครโฟน แบบไร้สาย 2 ตกลงราคา เปล่ียนแปลง

9. เกา้อ้ีส านกังาน 5 ตกลงราคา 22/1/2559 22/1/2559 24/2/2559 14,000.00              /

10. มิเตอร์ 1 ตกลงราคา 22/1/2559 22/1/2559 3/2/2559 49,200.00              /

11. แผงกั้นเหล็ก 5 ตกลงราคา 5/11/2558 5/11/2558 9/12/2558 17,500.00              /

12. HDD 1 ตกลงราคา 24/11/2558 24/11/2558 9/12/2558 9,500.00                /

13. กลอ้ง analog 1 ตกลงราคา 9/3/2559 9/3/2559 140,000.00            /

14. เคร่ืองสแกน 1 ตกลงราคา เปล่ียนแปลง

15. เคร่ืองส ารองไฟ 1 ตกลงราคา 24/11/2558 24/11/2558 4/12/2558 75,000.00              /

16. เกา้อ้ีส านกังาน 1 ตกลงราคา 5/11/2558 5/11/2558 27/11/2558 2,800.00                /

17. เกา้อ้ีส านกังาน 1 ตกลงราคา 5/11/2558 5/11/2558 27/11/2558 2,800.00                /

18. ผา้ม่าน ขนาด 5.5 * 2.6 ม. 1 ตกลงราคา 10/11/2558 10/11/2558 8/12/2558 17,400.00              /

19. โปรแกรม Endnote X7 1 พิเศษ 2 กพ. 59 2 กพ. 59 24 กพ. 59 333,000.00            /

20. เคร่ืองเล่น DVD 1 ตกลงราคา 13 มิย. 59 13 มิย. 59 15 มิย. 59 2,590.00                /

21. เคร่ือง Finger Scar 2 ตกลงราคา 3 กพ. 59 3 กพ. 59 4 มีค. 59 26,000.00              /

22. ไฟฉุกเฉิน 10 ตกลงราคา 19 กย. 59 19 กย. 59 23 กย. 59 35,000.00              /



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

รายการเปลี่บนแปลง (ส านกัหอสมุด)

1. ชุดห้องประชุม เปล่ียนแปลงเป็น โตะ๊ 
ขนาด 60*180*75 ซม.

2 ตกลงราคา 20/11/2558 20/11/2558 27/11/2558 7,000.00                /

2. ชุดห้องประชุม เปล่ียนแปลงเป็น โตะ๊ 
ขนาด 60*120*75 ซม.

1 ตกลงราคา 20/11/2558 20/11/2558 27/11/2558 1,900.00                /

3. ไมคโ์ครโฟน แบบไร้สาย 1 ตกลงราคา 24/11/2558 24/11/2558 9/12/2558                  8,900.00 /

4. ไมคโ์ครโฟน แบบไร้สาย หนีบปกเส้ือ 1 ตกลงราคา 24/11/2558 24/11/2558 9/12/2558                18,500.00 /

5. เคร่ืองสแกน (กลุ่มภารกิจบริการ) 1 ตกลงราคา 21/12/2558 21/12/2558 4/1/2559 5,400.00                /
6. เคร่ืองสแกน (กลุ่มภารกิจระบบและ
ข่ายงาน

1 ตกลงราคา 20/11/2558 20/11/2558 4/12/2558 28,000.00              /

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนกลางมหาวิทยาลยั

แผนงาน: การเรียนการสอน กองสวสัดิการ

1. พดัลมตั้งฟ้ืน ฮาตาริ รุ่น HTs 16D4 2 ตกลงราคา กค. 59 กค. 59 กค. 59 1,960.00                

2. โคมไฟหัวเสาสีด า 2 ตกลงราคา กค. 59 กค. 59 กค. 59 600.00                   

3. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ตกลงราคา สค. 59 สค. 59 สค. 59 24,900.00              

4. เคร่ืองส ารองไฟ 1000 VA 1 ตกลงราคา สค. 59 สค. 59 สค. 59 47,000.00              



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 าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน: การเรียนการสอน คณะบริหาร

งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ p.90 (รด)

ค่ารุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 5 รายการ

1. โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 70 ตวั 90,300.00 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 70 เคร่ือง 1,610,000.00 

3. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง 32,000.00 

4. จอรับภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 70*70 น้ิว 2 จอ 3,000.00 

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 800VA 70 เคร่ือง 217,000.00 

ค่ารุภณัฑ์ (เพิม่เติม) คณะบริหาร(เหลือจ่าย)

1. กระดานไวทบ์อร์ดชนิดกระจก 12 ชุด ตกลงราคา มีค.59 พค. 59 321,000.00 321,000.00 P.11 (รด)

2. ชุดรับแขก 1 ชุด สอบราคา มีค. 59 เมย. 59 มิย. 59 31,140.00 31,140.00 

3. โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 70 ตวั ตกลงราคา กค. 59 กย. 59 140,000.00 90,300.00 

4.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 น้ิว 2 จอ ตกลงราคา เมย. 59 19,800.00 19,800.00 

5. เคร่ืองปรับอากาศชนิดฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง 25,000 BTU 2 เคร่ือง ตกลงราคา เมย. 59 มิย. 59 93,800.00 93,800.00 

6. เคร่ืองปรับอากาศชนิดฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง 40,000 BTU 5 เคร่ือง ตกลงราคา เมย. 59 มิย. 59 349,500.00 349,500.00 

7. เกา้อ้ีเลคเชอร์แบบเธียร์เตอร์ 160 ตวั สอบราคา มีค. 59 เมย. 59 มิย. 59 1,129,920.00 1,129,920.00 



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: บริหารมหาวิทยาลัย คณะบริหาร(เหลือจ่าย)

งานบริหารงานทัว่ไป P.12 (รด)

ค่ารุภณัฑ์

1. เคร่ืองรับส่งวิทยุ 10 เคร่ือง ตกลงราคา มีค. 59 เมย.59 35,900.00 35,900.00 

2. โทรทศัน์ LED ขนาดไม่นอ้ยกว่า 50 น้ิว 1 เคร่ิอง ตกลงราคา เมย. 59 36,400.00 36,400.00 

3. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 2 เคร่ือง ตกลงราคา มีค. 59 เมย. 59 35,000.00 35,000.00 ซ้ือเพ่ิม 1 ตวั

4. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์สี แบบNetwork 1 เคร่ือง ตกลงราคา มีค. 59 เมย. 59 16,000.00 16,000.00 

งานบริหารงานทัว่ไป คณะบริหาร

ค่าครุภณัฑ์ p.92 (รด)

1. โทรทศัน์ LED ขนาดไม่นอ้ยกว่า 50 น้ิว 1 เคร่ิอง 36,400.00 

2. ป้ายส านกังานเลขานุการคณะบริหารธฌุรกิจ 1 ป้าย 34,000.00 

ค่าครุภณัฑ์ (เพิม่)

1. โตะ๊เรียน 60 ตวั สอบราคา มีค. 59 เมย. 59 มิย. 59 211,860.00 

2. เกา้อ้ีเรียน 120 ตวั สอบราคา มีค. 59 เมย. 59 มิย. 59 188,320.00 

3. เคร่ืองฉายมลัติมีเดีย 3500 ANSI 2 เคร่ือง ตกลงราคา เมย. 59 78,000.00 



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 าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน: การเรียนการสอน คณะเศรษฐศาสตร์

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา p.97 (รด)

ค่ารุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 2 รายการ

1. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ต  ่า
กว่า 3500 ANSI

5 เคร่ือง ตกลงราคา 195,000.00 195,000.00 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 12 เคร่ือง ตกลงราคา 46,000.00 46,000.00 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 13 เคร่ือง ตกลงราคา 69,000.00 69,000.00 คณะเศรษฐศาสตร์(เหลือจ่าย)

4. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ต  ่า
กว่า 3500 ANSI

2 เคร่ือง ตกลงราคา 78,000.00 78,000.00 p.15(รด)

5. โตะ๊อ่านหนงัสือส าหรับนกัศึกษา 8 ชุด ตกลงราคา 160,000.00 160,000.00 

6. โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ (STATA) 1 ระบบ ตกลงราคา 100,000.00 100,000.00 

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

งานบริหารทัว่ไป p.98(รด)

ค่ารุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 1 รายการ

1. เคร่ืองปรับอากาศชนดติดผนงั (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16,000บีทียู

1 เคร่ือง ตกลงราคา 22,000.00 22,000.00 



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 าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์(เหลือจ่าย)

งานบริหารทัว่ไป p.15(รด)

ค่ารุภณัฑ์

1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 1 ชุด ตกลงราคา 58,000.00 58,000.00 

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 1 เคร่ือง ตกลงราคา 6,100.00 6,100.00 

3. ชุดโตะ๊ท างานและเกา้อ้ี 3 ชุด ตกลงราคา 27,000.00 27,000.00 

4.ตูเ้ก็บเอกสาร แบบ 2 ล้ินชกั 3 บานเปิด 1 ตู้ ตกลงราคา 19,500.00 19,500.00 

5.ตูเ้ก็บเอกสาร แบบ 3 บานเปิด 1 ตู้ ตกลงราคา 8,500.00 8,500.00 

6.โตะ๊คอมพิวเตอร์ 2 โตะ๊ ตกลงราคา 5,600.00 5,600.00 

ค่ารุภณัฑ์ (เพิม่)

1. เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30000 บีทียู

2 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 25 ธค. 58 74,000.00 

2. เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาดไม่นอ้ยกว่า 24000 บีทียู

1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 25 ธค. 58 28,000.00 



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 าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์

งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ p.105(รด)

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 3 รายการ

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ

5 ชุด สอบราคา 29 เมย. 59 14 มิย. 59 6 กค. 59 130,500.00 123,000.00 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล 1 เคร่ือง สอบราคา 29 เมย. 59 14 มิย. 59 6 กค. 59 21,000.00 20,250.00 

3. เคร่ืองพิมพแ์บบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวด า 1 เคร่ือง 11,000.00 รายการเปล่ียนแปลง

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 10 เคร่ือง สอบราคา 29 เมย. 59 14 มิย. 59 6 กค. 59 230,000.00 218,000.00 คณะศิลปศาสตร์(เหลือจ่าย)

5. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2500 ANSI 14 เคร่ือง สอบราคา 29 เมย. 59 14 มิย. 59 6 กค. 59 336,000.00 284,200.00 P.17 (รด)

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 10 เคร่ือง สอบราคา 29 เมย. 59 14 มิย. 59 6 กค. 59 31,000.00 28,000.00 

7. ล าโพงติดผนงั 2 ตวั ตกลงราคา 2 สค. 59 2 สค. 59 8 สค. 59 7,000.00 3,500.00 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ส าหรับงานประมวลผล 3 เคร่ือง สอบราคา 29 เมย. 59 14 มิย. 59 6 กค. 59 63,000.00 60,750.00 



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 าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์(เหลือจ่าย)

งานบริหารทัว่ไป P.17-18 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. แขวนกั้นรถยนตอ์นัตโนมติั ไมก้ั้นยาวไม่
นอ้ยกว่า 5 เมตร

1 ชุด ตกลงราคา 18 มีค. 59 26 เมย. 59 11 กค. 59 147,000.00 130,438.00 **มีค่าปรับ 9,438 บาท

2. ระบบกลอ้งวงจรปิด มีเคร่ืองบนัทึกภาพ16 ช่อง 1 ระบบ ตกลงราคา 8 สค. 59 26 สค. 59 20 กย. 59 100,000.00 100,000.00 

3. ชุดโตะ๊ท างาน 5 ชุด ตกลงราคา 4 กค. 59 4 กค. 59 11 กค. 59 41,500.00 41,500.00 

4. ชุดไมโครโฟนส าหรับประชุม 1 ชุด 105,000.00 รายการเปล่ียนแปลง

5. แทน่ยนืบรรยาย แบบขาเดียว ความสูงไม่
นอ้ยกว่า 120 ซม.

1 แทน่ ตกลงราคา 25 กค. 59 29 กค. 59 2 สค.59 13,000.00 13,000.00 

6. แทน่ยนืบรรยาย แบบทึบ ความสูงไม่นอ้ย
กว่า 120 ซม.

1 แทน่ ตกลงราคา 25 กค. 59 29 กค. 59 2 สค.59 13,000.00 13,000.00 

รายการเปลี่ยนแปลง

1. เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงัขนาด 12,000 1 เคร่ือง ตกลงราคา 22 กค. 59 8 สค. 59 25 สค 59 17,800.00 

2. เกา้อ้ีท  างาน 3 ตวั ตกลงราคา 22 กค. 59 8 สค. 59 5 กย. 59 11,400.00 

3. เคร่ืองรับโทรศพัท์ 14 เคร่ือง ตกลงราคา 22 กค. 59 8 สค. 59 23 สค. 59 8,260.00 

4. ฉากกั้นห้องพกัอาจารย ์305 1 ชุด ตกลงราคา 25 กค. 59 29 กค. 59 17 สค. 59 71,700.00 

5. ฉากกั้นห้องพกัอาจารยส์าขานิเทศฯ 1 ชุด ตกลงราคา 25 กค. 59 29 กค. 59 17 สค. 59 18,600.00 



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 คณะสารสนเทศ

แผนงาน: การเรียนการสอน p.119(รด)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 แบบท่ี 2

1 เคร่ิอง 30,000.00 เปลียนแปลงรายการ

รายการเปลี่ยนแปลง

1. ตูเ้ซฟกนัไฟขนาด 1 ตู้ ตกลงราคา 15 ธค. 58 15 ธค. 58 15 ธค. 58 5,590.00 

2.คอมพิวเตอร์โน๊คบคุ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 มค. 59 21 มค. 59 25 มค. 59 19,400.00 

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย คณะสารสนเทศ

งานบริหารทัว่ไป P.121 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 แบบท่ี 1

1 เคร่ือง 23,000.00 ยกเลิก



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 วิทยาลยับริหารศาสตร์

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย P.128 (รด)

งานบริหารทัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์

1. ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ 1 ระบบ ตกลงราคา 7 มีค. 59 7 มีค. 59 100,000.00 

2. เวปไซตแ์ละระบบรองรับการจดัประชุม
วิชาการแบบ 2 ภาษา

1 ระบบ ตกลงราคา 7 มีค. 59 7 มีค. 59 60,000.00 

3. เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษ A3 1 เคร่ือง ตกลงราคา 20 มค. 59 1 กพ. 59 1 กพ. 59 9,900.00 9,900.00 

4 แขนกั้นรถยนตอ์ตัโนมติั 1 ชุด ตกลงราคา 19 กพ. 59 2 มีค. 59 11 พค. 59 80,000.00 72,000.00 วิทยาลยับริหารศาสตร์

5.เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่ง
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 20 แผน่

1 เคร่ือง ตกลงราคา 1 กย. 59 6 กย. 59 6 กย. 59 18,000.00 17,900.00 (เหลือจ่าย) P.32 (รด)

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
 แบบท่ี 1

9 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 207,000.00 

7. เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 2 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 15,200.00 

8. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ ขาว-ด า 4 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 29,200.00 

9. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์สี แบบ Network 1 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 16,000.00 1,468,960.00 

10. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA
 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3,000 ANSI Lumens

1 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 33,000.00 

11. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 24 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 74,400.00 

12.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล

3 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 63,000.00 



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)

ค่าครุภณัฑ์

 1.เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง ตกลงราคา 1 กย. 59 6 กย. 59 6 กย. 59 20,000.00 19,900.00 

 2. ตูบ้านเล่ือนกระจก 4 ตู้ ตกลงราคา 7 เมย. 59 7 เมย. 59 7 เมย. 59 18,600.00 15,600.00 

 3. ตูบ้านเล่ือนกระจกทรงสูง 4 ตู้ ตกลงราคา 7 เมย. 59 7 เมย. 59 7 เมย. 59 25,400.00 23,600.00 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
 แบบท่ี 1

28 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 644,000.00 

 5. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ ขาว-ด า 9 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 65,700.00 

 6. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA
 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3,000 ANSI Lumens

3 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 99,000.00 

 7. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA
 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4,000 ANSI Lumens

1 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 65,000.00 1,468,960.00 

 8. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 28 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 86,800.00 

 9. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเสน้
ทแยงมุมไม่นอ้ยกว่า 150 น้ิว

1 จอ e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 20,000.00 

 10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล

28 เคร่ือง e-bidding 17 สค. 59 12 กย. 59 21 ตค. 59 588,000.00 



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 คณะผลิต

งานจัดการศึกษาสาขาผลิตกรรมการเกษตร  P.134 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในห้องปฏิบติัการ1 โปรแกรม 350,000.00 

2. เคร่ืองวดัอุณหภูมิกบัความช้ืนสมัพทัธ์ 1 เคร่ือง 60,000.00 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านกังาน 2 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 32,000.00 32,000.00 

4. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 2,500 ANSI

1 เคร่ือง 20,000.00 

5. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 3,500 ANSI

1 เคร่ือง 30,000.00 

6. โทรทศัน์ แอล อี ดี ขนาดไม่นอ้งกว่า 40 น้ิว 2 เคร่ือง ตกลงราคา 15/01/59 15/01/59 21/01/59 34,000.00 33,980.00 

7. คอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล 1 เคร่ือง 21,000.00 

8. คอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ส าหรับส านกังาน 1 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 17,000.00 17,000.00 

รายการเงนิโอน

1. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 3,200 ANSI

1 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 27,400.00 



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:บริหารทัว่ไป คณะผลิต

งานบริหารทัว่ไป  P.137 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. ไถบกุเบิก ผาน 3 ขนาดจาน 26 น้ิว 1 ชุด ตกลงราคา 15/02/59 15/02/59 01/03/59 70,000.00 70,000.00 

2. คอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ส าหรับประมวลผล 2 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 42,000.00 42,000.00 

3. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่นอ้งกว่า 9,000 บีทียู

2 เคร่ือง 36,000.00 

4. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่นอ้งกว่า 36,000 บีทียู

4 เคร่ือง ตกลงราคา 02/03/59 02/03/59 176,000.00 88,000.00 

5. กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง ตกลงราคา 05/02/59 05/02/59 17/02/59 10,000.00 9,900.00 

6. เคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 10/02/59 10/02/59 13,000.00 

7. เคร่ืองโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา 1 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 10,000.00 10,000.00 

รายการเงนิโอน

1. โตะ๊ 2 ตวั ตกลงราคา 01/12/58 01/12/58 03/12/58 3,400.00 

2. มุมโตะ๊ 4 ตวั ตกลงราคา 01/12/58 01/12/58 03/12/58 5,200.00 

3.เกา้อ้ีไม้ 4 ตวั ตกลงราคา 01/12/58 01/12/58 03/12/58 9,200.00 

4. ตูเ้หล็กบานเล่ือน 1 ตู้ ตกลงราคา 01/12/58 01/12/58 04/12/58 3,200.00 

5. พดัลม 1 ตวั ตกลงราคา 01/12/58 01/12/58 04/12/58 1,500.00 



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

รายการเงนิโอน (ต่อ)

6.โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 1 เคร่ือง ตกลงราคา 14/12/58 14/12/58 15/12/58 7,500.00 

7. เคร่ืองส ารองไฟ 8 เคร่ือง ตกลงราคา 08/02/59 08/02/59 16/02/59 15,600.00 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 1 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 16,000.00 

9. เคร่ืองส ารองไฟ 3 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 7,050.00 

10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 1 เคร่ือง ตกลงราคา 12/02/59 12/02/59 26/02/59 16,000.00 

11.โตะ๊ 1 ตวั ตกลงราคา 11/01/59 11/01/59 15/01/59 1,800.00 

12.ตูเ้อกสาร 1 ตู้ ตกลงราคา 11/01/59 11/01/59 15/01/59 3,000.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะประมงฯ

งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยกีารประมงฯ  P.143 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองวดัปริมาณการดูดกลืนแสง 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 มีค. 59 24 มีค. 59 80,000.00 79,715.00 

2. เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 มีค. 59 24 มีค. 59 55,000.00 54,850.00 

3. รถฟาร์มเทรกเตอร์ชนิดขบัเคล่ือน 4 ลอ้
ขนาดไม่นอ้งกว่า 36 แรงมา้ 1 คนั ประกวดราคา 22 มีค. 59 22 มิย 59 550,000.00 424,000.00 (เหลือจ่าย)P-20 (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

รายการขอตั้งงบใหม่

1. ทอ่บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออ๊กไซด์ 1 ทอ่ ตกลงราคา 22 มค. 59 24 มค. 59 15 กพ. 59 7,000.00 คณะประมงฯ

2. เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี 1 เคร่ือง ตกลงราคา 9 กพ. 59 10 กพ. 59 29 กพ. 59 8,850.00 

3. เกา้อ้ีพบัคอยโพลีแถว 4 ท่ีนัง่ 4 ชุด ตกลงราคา 4 มค. 59 5 มค. 59 22 มค. 59 8,800.00 

4. ตูเ้ก็บเอกสารบานทึบสูง 2 ตู้ ตกลงราคา 6 มค. 59 7 มค. 5 26 มค. 59 9,800.00 

5. พดัลมติดผนงั ขนาด 16น้ิว 10 ตวั ตกลงราคา 4 มค. 59 5 มค. 59 15 มค. 59 9,500.00 

6. ตราชัง่ถาดเหล่ียม ขนาด 20 กก. 1 ตวั ตกลงราคา 4 มค. 59  - 28 มค. 59 1,290.00 

7. ชั้นวางไมร้ะแนง 3 ชั้น 1 ตวั ตกลงราคา 8 มค. 59  - 1 กพ. 59 1,550.00 

8. ตูเ้ก็บเอกสารบานกระจก 1 ตู้ ตกลงราคา 8 มค. 59  - 28 มค. 59 2,000.00 

9. โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 1 ตวั ตกลงราคา 6 มค. 59 - 27 มค. 59 2,800.00 

10. โตะ๊ท างาน 2 ล้ินชกั 2 ตวั ตกลงราคา 1 กพ. 59 2 กพ. 59 26 กพ. 59 6,400.00 

11. โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 2 ตวั ตกลงราคา 1 กพ. 59 2 กพ. 59 26 กพ. 59 3,800.00 

12. เกา้อ้ีท  างานปรับระดบัได้ 2 ตวั ตกลงราคา 1 กพ. 59 2 กพ. 59 26 กพ. 59 3,000.00 

13. เกา้อ้ีรับรองขาเหล็ก 4 ตวั ตกลงราคา 1 กพ. 59 2 กพ. 59 26 กพ. 59 4,400.00 

14. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 700VA 2 เคร่ือง ตกลงราคา 25 มค 59 26 มค. 59 24 กพ. 59 5,000.00 

15. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA 3 เคร่ือง ตกลงราคา 25 มค 59 26 มค. 59 24 กพ. 59 12,600.00 

16. ป้ัมน ้า 2 ตวั ตกลงราคา 1 เมย. 59 1 เมย. 59 25 เมย. 59 5,170.00 

17. ตูเ้ก็บเอกสารบานกระจก 1 ตู้ ตกลงราคา 29 เมย. 59 12 พค. 59 2,000.00 

18. เคร่ืองชัง่ทศนิยม 1 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง ตกลงราคา 29 เมย. 59 12 พค. 59 3,000.00 

19. เกา้อ้ี 1 ตวั ตกลงราคา 29 เมย. 59 13 พค. 59 1,500.00 



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

รายการขอตั้งงบใหม่

20. ตูเ้ยน็ 1 ตู้ ตกลงราคา 27 มิย. 59 28 มิย. 59 8 กค. 59 12,900.00 คณะประมงฯ

21. ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 1 ตู้ ตกลงราคา 6 กค. 59 22 กค. 59 3,800.00 

22. โตะ๊เขา้มุม 1 ตวั ตกลงราคา 27 มิย. 59  25 กค. 59 1,700.00 

23. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA 6 เคร่ือง ตกลงราคา 5 สค. 59 8 สค. 59 23 สค. 59 10,800.00 

24. โตะ๊ท างานไม ้4 ฟตุ 1 ตวั ตกลงราคา 5 สค. 59 24 สค. 59 3,200.00 

25. ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 2 ตู้ ตกลงราคา 1 สค. 59 2 สค. 59 25 สค. 59 7,400.00 

26. เคร่ืองฉายภาพ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 5 สค. 59 8 สค. 59 25 สค. 59 17,500.00 

27. ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 1 ตวั ตกลงราคา 1 สค. 59  29 สค. 59 3,800.00 

28. เคร่ืองซีลเทา้เหยยีบ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 15 สค. 59 16 สค. 59 2 กย. 59 12,360.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย กองการเจา้หนา้ท่ี

1. ตูเ้ยน็ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 4 สค. 59 31 สค 59 9,990.00 ขอตั้งงบใหม่

2. เคร่ือง printer 1 เคร่ือง ตกลงราคา 16 สค. 59 8 กย. 59 6,990.00 ขอตั้งงบใหม่

3. ชั้นวางแฟ้ม 9 ชั้นในห้องเก็บพสัดุ 1 ชุด ตกลงราคา 16 สค. 59 29 กย. 59 75,000.00 ขอตั้งงบใหม่

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน 3 เคร่ือง ตกลงราคา 16 สค. 59 29 กย. 59 48,000.00 ขอตั้งงบใหม่



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:บริหารมหาวิทยาลัย คณะประมงฯ

งานบริหาทัว่ไป  P.145 (รด)

ค่าครุภณัฑ์1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
ประมวลผลหน่วยความจ าหลกัRAM ไม่
นอ้ยกว่า 3.5

4 เคร่ือง ตกลงราคา 6 มค. 59 17 มค. 59 21 มค. 59 60,000.00 60,000.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะสตัวศาสตร์

งานสนันสนุนการจัดการศึกษา  P.151 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองชัง่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 28 กค. 59 17 สค. 59 13,000.00 17,840.00 ขออนมุมติัวงเงินเพ่ิม

2. เตาให้ความร้อน 2 ชุด ตกลงราคา 1 กพ. 59 25 กพ. 59 10,000.00 10,000.00 

3. เคร่ืองกวนสาร 1 ชุด ตกลงราคา 1 กพ. 59 25 กพ. 59 6,300.00 6,300.00 

4. เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย 2 เคร่ือง ตกลงราคา 1 เมย. 59 19 พค. 59 59,800.00 59,800.00 

5. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 9,000 บีทียู

2 เคร่ือง ตกลงราคา 2 พค. 59 1 มิย.59 30,000.00 30,000.00 



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:บริหารมหาวิทยาลัย คณะสตัวศาสตร์

งานบริหารทัว่ไป (เหลือจ่าย) P.24 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 12,000 บีทียู

2 เคร่ือง ตกลงราคา 20 เมย. 59 8 มิย. 59 35,600.00 29,200.00 

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 9,000 บีทียู

4 เคร่ือง ตกลงราคา 20 เมย. 59 8 มิย. 59 58,000.00 29,200.00 

3. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 1 เคร่ือง ตกลงราคา 20 เมย. 59 2 พค. 59 17,500.00 17,500.00 

4. เคร่ืองสูบจ่ายสารเคมี 1 ชุด ตกลงราคา 23 มีค. 59 21 มีค. 59 47,000.00 

รายการเปล่ียนแปลง(จากงบท่ีดินส่ิงก่อสร้างปป.ระบบตู ้MBD)

1. เคร่ืองพน่ยา 1 ชุด ตกลงราคา 25 มค. 59 29 มค. 59 12,200.00 

2. เคร่ืองผสมสารละลาย  1 ชุด ตกลงราคา 3 กพ. 59 24 กพ. 59 9,300.00 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 13 เคร่ือง ตกลงราคา 5 กพ. 59 9 กพ. 59 65,700.00 

4. กลอ้งวงจรปิด 1 ชุด ตกลงราคา 8 กพ. 59 มีค. 59 69,924.50 

5. เคร่ืองอลัตร้าซาวด์ 1 ชุด ตกลงราคา 22 มิย. 59 28 กค. 59 80,000.00 

6. เคร่ืองท าน ้าเยน็ 3 เคร่ือง ตกลงราคา 22 เมย.59 4 พค. 59 10,470.00 



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

ขออนุมตัิตั้งใหม่ คณะสตัวศาสตร์

1. ตู ้MBD หมอ้แปลง 1500 KVA 1 รายการ ตกลงราคา 21 ธค. 58 18 มค. 59 371,055.00 ไดรั้บอนุมติัจากงบกลางฯ

2. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 20 มค. 59 25 มค. 59 3,590.00 

3. เคร่ืองส ารองไฟ 3 เคร่ือง ตกลงราคา 29 สค. 59 1 กย. 59 7,950.00 เงินโอน

4. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 29 สค. 59 1 กย. 59 4,990.00 

5. เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 22 เมย. 59 28 เมย. 59 1,950.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะวิศวกรรม

งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  P.157 (รด)

ค่าครุภณัฑ์

1. ตูอ้บลมร้อน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 ลิตร 1 ตู้ ตกลงราคา 64,500.00 

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 7 รายการ

1.ตูอ้บลมร้อน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 53 ลิตร 1 ตู้ ตกลงราคา 45,500.00 

2. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 4 เคร่ือง ตกลงราคา 156,000.00 



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

3. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 3 เคร่ือง ตกลงราคา 72,000.00 

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะวิศวกรรม

งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  P.157 (รด)

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 7 รายการ (ต่อ)

4. ระบบควบคุมป้ัมน ้าส าหรับระบบให้น ้าแบบสปริงเกอร์1 ชุด ตกลงราคา 25,000.00 

5. ชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า (Inverter Delta)1 ชุด ตกลงราคา 35,000.00 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล7 เคร่ือง ตกลงราคา 147,000.00 

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 13 เคร่ือง ตกลงราคา 69,000.00 

โอนเงนิ

1.เคร่ืองพิมพร์ะบบเขม็กระแทก-แคร่สั้น 1 เคร่ือง ตกลงราคา 8,590                     

2.โทรทศัน์สีแอลอีดีทีวี ขนาด 32 น้ิว 1 เคร่ือง ตกลงราคา 9,900                     

3.พดัลมตั้งพ้ืน 2 เคร่ือง ตกลงราคา 2,580                     

4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง ตกลงราคา 2,450                     

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 9 เคร่ือง ตกลงราคา 20,610                   

6. เกา้อ้ีท  างาน 3 ตวั ตกลงราคา 10,500                   อยูร่ะหว่างการจดัหา

7. ตูเ้อกสารโล่ง 1 ตู้ ตกลงราคา 1,000                     

8. เกา้อ้ีเอนกประสงค์ 1 ตวั ตกลงราคา 950                        



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

9. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 2 เคร่ือง ตกลงราคา 55,000                   

10. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง ตกลงราคา 2,290                     

11. ป๊ัมลมโรตาร่ี 1 เคร่ือง ตกลงราคา 15 มค 59 15 มค 59 15 มค 59 5,850                     

12. โตะ๊ท างานโล่ง 2 ตวั ตกลงราคา 15 มค 59 15 มค 59 2 กพ 59 12,980                   

13. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง ตกลงราคา 15 มค 59 15 มค 59 27 มค 59 4,900                     

14. ป้ายโลโกท้องเหลือง 1 ป้าย ตกลงราคา 15 มค 59 15 มค 59 18 มีค 59 28,000                   

15. ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก ขนาก 4 ฟตุ 1 ตู้ ตกลงราคา 10 กพ 59 10 กพ 59 3 มีค 59 3,600                     

16. ตูเ้หล็กบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟตุ พร้อมฐานรองตู้1 ตู้ ตกลงราคา 10 กพ 59 10 กพ 59 3 มีค 59 3,950                     

รายการเปลี่ยนแปลง

1. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง ตกลงราคา 10 กพ. 59 10 กพ. 59 3 มีค. 59 41,800.00 41,800.00 

รายการรับบริจาค

1. พดัลม 22 น้ิว 4 เคร่ือง รับบริจาค 4 มีค. 59 4 มีค. 59 4 มีค. 59

2. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง รับบริจาค 4 มีค. 59 4 มีค. 59 4 มีค. 59

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะวิทยาศาตร์

งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ (เงินโอน)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองวดัคุณภาพน ้าหลายตวัแปร 1 เคร่ือง 7,200.00 ตกลงราคา  - 25 มค.59 3 กพ.59 7,200.00  /

2.เคร่ืองให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย
ดว้ยแทง่แม่เหล็ก

2 ชุด 33,000.00 ตกลงราคา  - 26 มค.59 2 กพ.59 33,000.00  /



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

3.เคร่ืองวตัความเป็นกรด-ด่าง พร้อมโพรบ 3 ชุด 67,500.00 ตกลงราคา  - 26 มค.59 3 กพ.59 67,500.00  /

แผนงาน:การเรียนการสอน คณะวิทยาศาตร์

งานจัดการศึกษาสาขาเคมี (เงินโอน)

ค่าครุภณัฑ์

1. ตูเ้ยน็ 1 ประตู ความจุไม่นอ้ยกว่า 6.2 คิว 1 ชุด 7,450.00 ตกลงราคา  - 21 ธค.58 25 ธค.58 7,450.00  /

2. เคร่ืองลดความดนัโดยใชน้ ้า 1 ชุด 40,018.00 ตกลงราคา  - 21 ธค.58 27 มค.58 40,018.00  /

3. เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่าง ความละเอียด
 ทศนิยม 3 ต าแหน่ง

1 ชุด 49,969.00 ตกลงราคา  - 21 กพ.59 21 มีค.59 49,969.00  /

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง
ไม่นอ้ยกว่า 3300 Ansi Lumens

1 เคร่ือง 29,900.00 ตกลงราคา  - 3 กพ.59 23 กพ.59 29,900.00  /

2. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง 23,900.00 ตกลงราคา  - 3 กพ.59 23 กพ.59 23,900.00  /

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาสถิติ

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง
ไม่นอ้ยกว่า 2,700 Ansi Lumens

1 เคร่ือง 23,900.00 ตกลงราคา  -  - มีการเปล่ียนแปลง ศธ 0523.4.7/53  ลงวนัท่ี 8 กพ.59 -



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 คณะวิทยาศาตร์

งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เงินโอน)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ชุด 67,900.00 ตกลงราคา  - 4 มค.59 29 มค.59 64,100.00  /

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง 56,500.00 ตกลงราคา  - 22 ธค.58 2 กพ.59 56,500.00  /

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เคร่ือง 34,500.00 ตกลงราคา  - 16 มีค.59 18 เมย.59 34,500.00  /

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพศ

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองวดัคุณภาพน ้าหลายตวัแปร 1 เคร่ือง 7,200.00 ตกลงราคา  - 26 มค.59 25 กพ.59 7,200.00  /

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาพันธุศาสตร์

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 1 ชุด 15,900.00 ตกลงราคา  - 29 ธค.58 12 มค.59 15,900.00  /



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 คณะวิทยาศาตร์

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเคมอุีตสาหกรรม (เงินโอน)

ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่าง ความละเอียด
 ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

1 ชุด 16,585.00 ตกลงราคา  - 14 มค.59 23 กพ.59 16,585.00  /

2. เคร่ืองไฟฉุกเฉินอตัโนมติั 11 เคร่ือง 29,700.00 ตกลงราคา  - 12 มค.59 26 มค.59 29,700.00  /
3. เคร่ืองไฟฉุกเฉินอตัโนมติั 5 เคร่ือง 13,500.00 ตกลงราคา  - 12 มค.59 26 มค.59 13,500.00  /

4. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 42,000 BTU. 1 เคร่ือง 54,000.00 ตกลงราคา  - 27 มค.59 23 กพ.59 54,000.00  /

5. เคร่ืองพิมพผ์ล 1 เคร่ือง 40,500.00 ตกลงราคา  - 24 กพ.59 21 มีค.59 40,500.00  /

6. เคร่ืองสแกนและถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 4,150.00 ตกลงราคา  - 24 กพ.59 21 มีค.59 4,150.00  /

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน วิทยาลยัพลงังานทดแทน

งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน P.195 (รด)
ค่าครุภณัฑ์
1. เคร่ืองวดัอุณหภมิและบนัทึกอุณหภูมิพร้อมหัววดั12 ชุด ตกลงราคา 20 กย. 59 100,000.00 95,951.15 /



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

2. ชุดเคร่ืองเสียงห้องบรรยาย 1 ชุด ตกลงราคา 25 กพ. 59 50,000.00 50,000.00 /

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน วิทยาลยัพลงังานทดแทน

งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน P.195 (รด)
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 5 รายการ

1. กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง ตกลงราคา 22 มค. 59 15,000.00 19,900.00 / งบไม่เพียนงพอ
2. กลอ้งวีดีโอ 1 กลอ้ง 20,000.00 ยกเลิก

3. เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3,500 ANSI

2 เคร่ือง ตกลงราคา 11 เมย. 59 78,000.00 68,800.00 /

4. เคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาดไม่นอ้งกว่า 24,000 บีทียู

2 เคร่ือง ตกลงราคา 7 กย. 59 66,000.00 66,000.00 /

5. เคร่ืองวดัความเร็วลม 5 เคร่ือง ตกลงราคา 20 กย. 59 20,000.00 - ยกเลิก

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน บณัฑิตวิทยาลยั

งานจัดการศึกษาสาขาบัณฑิตวิทยาลัย P.203 (รด)
ค่าครุภณัฑ์
1. ชุดเคร่ืองเสียงเพ่ือการเรียนการสอน 1 ชุด 100,000.00 
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 2 รายการ



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

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี2 1 เคร่ือง 30,000.00 
2. จอ LCD ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 น้ิว 1 จอ 20,000.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน บณัฑิตวิทยาลยั

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา P.205 (รด)
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 1 รายการ

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 22 เคร่ือง 60,000.00            

แผนงาน:บริหารมหาวิทยาลัย บณัฑิตวิทยาลยั

งานบริหารทัว่ไป P.206 (รด)
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 2 รายการ

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 21 เคร่ือง 30,000.00            
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ส าหรับประมวลผลแบบท่ี11 เคร่ือง 20,000.00            

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา P.203 (รด)
ค่าครุภณัฑ์

1. เคร่ืองท าบตัรนกัศึกษา 1 เคร่ือง ตกลงราคา 15 มค. 59 2 กพ. 59 55,000.00            53,500.00
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 7 รายการ



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

1. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3KVA 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 29 มค.59 35,000.00            32,000.00
2. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800VA 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 29 มค. 59 3,000.00              2,000.00
3. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ แบบท่ี1 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 29 มค. 59 20,000.00            14,300.00

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน:การเรียนการสอน ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา P.203 (รด)
ค่าครุภณัฑ์
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 4 มค. 59 16,000.00            16,000.00
5. ตูเ้ก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก 4 ตู้ ตกลงราคา 15,200.00            15,200.00
6. เคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 4 มค. 59 18,000.00            7,800.00
7. อุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บขอ้มูลแบบภายนอก 1 เคร่ือง ตกลงราคา 21 ธค. 58 29 มค. 59 2,500.00              2,500.00

16,278,180.00 14,180,981.95 

ลายมือช่ือ.........................................ผูต้รวจสอบ
(นางสาวเพญ็จนัทร์  เก่งกาจ)

นกัวิชาการพสัดุ รักษาการหัวหนา้งานพสัดุ

ลายมือช่ือ.........................................ผูจ้ดัท  า
(นางสาวศกุนตลา  จินดา)

นกัวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ


