
ล ำดับ ประกำศสอบ เงินนอกงบ เป็น ไม่เป็น

ที่ จ ำนวน จัดหำโดย รำคำ/ประกวด ลงนำมใน กำรส่งมอบ เงิน ประมำณหรือ ไปตำม ไปตำม หมำยเหตุ

รำยกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี รำคำ สัญญำ (วัน/เดือน/ปี) งบประมำณ เงินสมทบ แผน ( / ) แผน ( / )

(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ครุภณัฑ์

คณะครุศำสตร์

1 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนำด 40000 บีทียู 2 เคร่ือง สอบรำคำ  5 ก.พ. 58  25 มี.ค. 58  24 เม.ย. 58 0.095            /

(มีระบบฟอกอำกำศ) พร้อมติดต้ัง

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

2 เคร่ืองฟอกอำกำศ 4 เคร่ือง สอบรำคำ  11 พ.ค. 58  23 มิ.ย. 58  23 ก.ค. 58 0.078            /

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 15 เคร่ือง สอบรำคำ  11 พ.ค. 58  25 มิ.ย. 58  24 ส.ค. 58 0.319            /

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 24 เคร่ือง สอบรำคำ  27 ก.พ. 58  10 เม.ย. 58  9 มิ.ย. 58 0.285            /

กองพฒันำนักศึกษำ

5 เคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 36000 บีทียู 3 เคร่ือง สอบรำคำ  7 ม.ค. 58  6 ก.พ. 58  7 เม.ย. 58 0.120            /

6 เคร่ืองปั้มน้ ำ Booster Pump พร้อมชุดถุงลม ขนำด 200 Lite 3 ชุด สอบรำคำ  8 ม.ค. 58  6 ก.พ. 58  7 เม.ย. 58 0.201            /

กองกลำง

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 7 เคร่ือง สอบรำคำ  / เปล่ียนแปลง

8 ไมโครโฟนไร้สำยชนิดมือถือ 6 เคร่ือง สอบรำคำ  5 ก.พ. 58  30 มี.ค. 58  29 พ.ค. 58 0.150            /

โครงกำรจัดต้ังสถำบันเศรษฐกิจพอเพยีง

9 ชุดเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ผลิตข้ำวสำร 1 ชุด สอบรำคำ  9 มี.ค. 58  12 พ.ค. 58  11 ก.ค. 58 0.129            /

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำน/

โครงกำร

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง เงินงบประมาณรายได ้ ปงีบประมาณ  2558 (ไตรมาส 3)

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงำน
หมวดค่ำครุภณัฑ์ ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง



ล ำดับ ประกำศสอบ เงินนอกงบ เป็น ไม่เป็น

ที่ จ ำนวน จัดหำโดย รำคำ/ประกวด ลงนำมใน กำรส่งมอบ เงิน ประมำณหรือ ไปตำม ไปตำม หมำยเหตุ

รำยกำร (หน่วยนับ) ใช้วิธี รำคำ สัญญำ (วัน/เดือน/ปี) งบประมำณ เงินสมทบ แผน ( / ) แผน ( / )

(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

งำน/

โครงกำร

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง เงินงบประมาณรายได ้ ปงีบประมาณ  2558 (ไตรมาส 3)

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงำน
หมวดค่ำครุภณัฑ์ ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

10 ชุดให้บริกำรวิดีโอออนดีมำน 1 ระบบ สอบรำคำ  28 ม.ค. 58  31 มี.ค. 58  30 พ.ค. 58 0.533            /

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

11 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 30 เคร่ือง สอบรำคำ  15 ธ.ค. 57  28 ม.ค. 58  29 มี.ค. 58 0.440            /

12 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3000 ANSI 5 เคร่ือง สอบรำคำ  15 ธ.ค. 57  28 ม.ค. 58  29 มี.ค. 58 0.132            /

Lumens

13 ระบบรักษำควำมปลอดภยัและป้องกันไวรัสส ำหรับองค์กร 1 ระบบ สอบรำคำ  27 พ.ย. 58  26 ม.ค. 58  27 มี.ค. 58 0.160            /

โรงเรียนสำธิต

14 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1  5 ชุด สอบรำคำ  22 พ.ค. 58  26 มิ.ย. 58  26 ก.ค. 58 0.121            /

พร้อมโต๊ะ เก้ำอี้

15 ระบบส่ือกำรเรียนกำรสอน (Presentation Technology Media) 6 ชุด สอบรำคำ  22 พ.ค. 58  26 มิ.ย. 58  26 ก.ค. 58 0.594            /

ลำยมือชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ ลำยมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ

      ชื่อ        (นำงจิรำภรณ์  สัมปุรณะพนัธ)์ (นำยสุรินทร์    วิจิตรพงษำ)

   ต ำแหน่ง            เจ้ำหน้ำที่พสัดุ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี


