
ประกาศสอบ งบประมาณ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
จ านวน จัดหาโดย ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ที่ได้รับ งบประมาณ งบประมาณ แผน  (√) แผน (√)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา สัญญา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

 ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 (งบลงทุน)

1  - ไม่มี -

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษา ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ประกวดราคา 22,800,000 กองคลัง ด าเนินการ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ e-Auction จัดประกวดราคา คร้ังที่ 2
และเทคโนโลยี  -ซ้ือแบบรูปรายการ

วันที่ 17-21 มิย.56
 -ดูสถานที่ 24 มิย.56
 -ยื่นซอง 5 ก.ค.56
 -ก าหนดเสนอราคา
วันที่ 17 ก.ค.56

ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้ตรวจสอบ) ลายมือชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบ
            ( นางสาวพัชรี     พุ่มแก้ว )             ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย)
ต าแหน่ง   หัวหน้างานพัสดุ ต าแหน่ง    คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555  (งบลงทุน)

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕6 ไตรมาสที ่ 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ



ประกาศสอบ งบประมาณ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
จ านวน จัดหาโดย ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ที่ได้รับ งบประมาณ งบประมาณ แผน  (√) แผน (√)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา สัญญา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท    
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2556 (งบลงทุน)  

๑ ผู้ส าเร็จการศึกษา เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 2 เคร่ือง สอบราคา 6 ธค.55 18 มค.56 15 กพ.56 ๑๓๔,๐๐๐  133,964 √   -รับ-ยื่นซองสอบราคา
ด้านวิทยาศาสตร์  ระบบ e-GP   วันที่ 6-17 ธ.ค.55

 และเทคโนโลยี    -พิจารณาเอกสาร
   วันที่ 20 ธ.ค.55
    -ส่งของ 15 กพ.56
    -ส่งต้ังเบิกกองคลัง

 วันที่ 6 มีค.56

๒  จักรเย็บผ้าแบบกระเป๋าหิ้ว 30 คัน สอบราคา 6 ธค.55 18 มค.56 7 มีค.56 ๖๙๐,๐๐๐ 687,000 √  -รับ-ยื่นซองสอบราคา
  ระบบ e-GP  วันที่ 6-17 ธ.ค.55
   -พิจารณาเอกสาร

 วันที่ 20 ธ.ค.55
   -ส่งของ 7 มีค.56

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555  -ค่าปรับ 24,732 บาท
        - ไม่มี -   -ส่งต้ังเบิก 20 มีค.56

ลายมือชื่อ.............................................................(ผู้ตรวจสอบ) ลายมือชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบ
            ( นางสาวพัชรี     พุ่มแก้ว )              ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย)
ต าแหน่ง   หัวหน้างานพัสดุ ต าแหน่ง    คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 2,000,000 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕6  ไตรมาสที ่ 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ



ประกาศสอบ งบประมาณ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
จ านวน จัดหาโดย ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ที่ได้รับ งบประมาณ งบประมาณ แผน  (√) แผน (√)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา สัญญา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 (งบลงทุน)
งบกลางของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

๑ ผู้ส าเร็จการศึกษา เคาน์เตอร์ ขนาด 2.40 เมตร 1 ตัว ตกลงราคา 8 กพ.56 ใบส่ังจ้าง 4 มีค.56 ๑๒,๐๐๐ 12,000 √  -จัดหาโดยวิธีตกลงราคา
ด้านวิทยาศาสตร์ ลว.11 กพ.56 ขออนุมัติ 8 กพ.56
และเทคโนโลยี   -ส่งของ 4 มีค.56

 -ส่งต้ังเบิก 21 มีค.56
2 เคาน์เตอร์โค้งรูปตัวแอล 1 ตัว ตกลงราคา 8 กพ.56 ใบส่ังจ้าง 5 มีค.56 32,000 32,000 √  -จัดหาโดยวิธีตกลงราคา

ลว.11 กพ.56 ขออนุมัติ 8 กพ.56
    -ส่งของ 4 มีค.56

 -ส่งต้ังเบิก 21 มีค.56
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต้ังแต่ 2,000,000 บาทลงมา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  (งบลงทุน)  

  
           - ไม่มี -

ลายมือชื่อ................................................(ผู้ตรวจสอบ) ลายมือชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบ
            ( นางสาวพัชรี     พุ่มแก้ว )             ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย)
ต าแหน่ง   หัวหน้างานพัสดุ ต าแหน่ง    คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐  บาทลงมา

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕6  ไตรมาสที ่ 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศสอบ งบประมาณ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
จ านวน จัดหาโดย ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ที่ได้รับ งบประมาณ งบประมาณ แผน  (√) แผน (√)

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา สัญญา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 (งบลงทุน)

            - ไม่มี -

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต้ังแต่ 2,000,000 บาทลงมา  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  (งบลงทุน)

 
            - ไม่มี -

ลายมือชื่อ................................................(ผู้ตรวจสอบ) ลายมือชื่อ.................................................... ผู้รับผิดชอบ
            ( นางสาวพัชรี     พุ่มแก้ว )             ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย)
ต าแหน่ง   หัวหน้างานพัสดุ ต าแหน่ง    คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

งาน/โครงการ รายการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐  บาทลงมา

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕6  ไตรมาที ่ 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง


