
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/ปี) (ล้านบาท)

 ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 (งบลงทุน)

1  - ไม่มี -

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษา ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ประกวดราคา 6 สค.56 30 กย.56 22 มิย.56 13,260,000 √  -สัญญาจ้าง กค.3/2556

ด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ e-Auction ลว.30 กย.56 ระยะเวลา
และเทคโนโลยี  630 วัน งวดงาน 17 งวด

 -ผู้รับจ้างเร่ิมท างานตาม
สัญญาจ้าง เข้าพื้นที่ท างาน
วันที่ 3 ตค.56
 -ผู้รับจ้าง ด าเนินการ
งานเสาเข็มเจาะได้ 
62 ต้น

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

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7 ไตรมาสที ่ 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  (งบลงทุน)



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/ปี) (ล้านบาท)

 ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป    
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 (งบลงทุน)  

๑ ผู้ส าเร็จการศึกษา เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า 7 เคร่ือง สอบราคา  18 พย.56 8 มค.57 10 มค.57 ๑๓๙,๓๐๐  43,442  √  -เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ด้านวิทยาศาสตร์ แบบ Network แบบที่ 1 ระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ  ส่ังปิดการเรียนการสอน

 และเทคโนโลยี   คณะ ต้องขยายวันรับ-ยื่น
  ลว.8 มค.57   -ส่งของวันที่ 10 มค.57
    -ส่งต้ังเบิก 22 มค.57

* หมายเหตุ จัดซ้ือวิธีสอบราคาครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ เลขที่ ทคศ.(ค)02/2557  
  

๒  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง สอบราคา  18 พย.56 26 ธค.56 7 มค.57 ๑๐๐,๐๐๐ 99,550  √  -เนื่องจากมหาวิทยาลัย
  ระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ  ส่ังปิดการเรียนการสอน
     คณะ ต้องขยายวันรับ-ยื่น
* หมายเหตุ  -ส่งของวันที่ 7 มค.57

 -ส่งต้ังเบิก 22 มค.57
  

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 (งบลงทุน)   
        - ไม่มี -   

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

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7  ไตรมาสที ่ 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป

จัดซ้ือวิธีสอบราคาครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เลขที่ ทคศ.(ค)01/2557
572PO106003

572PO106004



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/ปี) (ล้านบาท)

  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 (งบลงทุน)

          - ไม่มี -

ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต้ังแต่ 2,000,000 บาทลงมา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  (งบลงทุน)  

 
           - ไม่มี -

 

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

 

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7  ไตรมาสที ่ 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐  บาทลงมา



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/ปี) (ล้านบาท)

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 (งบลงทุน)
๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 ตัว ตกลงราคา 14 พย.56 ใบส่ังซ้ือ 21 พย.56 ๕๐,๐๐๐ 49,850 √  -ส่งต้ังเบิกกองคลัง

  572PO106002 วันที่ 22 พย.56
ลว.14 พย.56

 
2 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบ 1 เคร่ือง สอบราคา 18 พย.56 ใบส่ังซ้ือ 7 มค.57 32,000 32,000  √  -เนื่องจากมหาวิทยาลัย

 ท าลาย 20 แผ่น 572PO106003  ส่ังปิดการเรียนการสอน
 ลว.26 ธค.56 คณะ ต้องขยายวันรับ-ยื่น
* หมายเหตุ  -ส่งของวันที่ 7 มค.57

 -ส่งต้ังเบิก 22 มค.57

3 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ 2 เคร่ือง สอบราคา 18 พย.56 ใบส่ังซ้ือ 10 มค.57 36,000 23,433  √  -เนื่องจากมหาวิทยาลัย
Network ระบบ e-GP ส่ังปิดการเรียนการสอน

ลว.8 มค.57  คณะ ต้องขยายวันรับ-ยื่น
* หมายเหตุ จัดซ้ือวิธีสอบราคาครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ เลขที่ ทคศ.(ค)02/2557   -ส่งของวันที่ 10 มค.57

 -ส่งต้ังเบิก 22 มค.57

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

 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐  บาทลงมา

จัดซ้ือวิธีสอบราคาครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เลขที่ ทคศ.(ค)01/2557

572PO106004

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7  ไตรมาที ่ 2



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/ปี) (ล้านบาท)

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 (งบลงทุน)

๔ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 1 เคร่ือง สอบราคา 18 พย.56 ใบส่ังซ้ือ 10 มค.57 ๘๕,๐๐๐ 69,336  √  -เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ส าหรับกระดาษขนาด A3 ระบบ e-GP 572PO106004 ส่ังปิดการเรียนการสอน

ลว.8 มค.57  คณะ ต้องขยายวันรับ-ยื่น
* หมายเหตุ จัดซ้ือวิธีสอบราคาครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ เลขที่ ทคศ.(ค)02/2557  -ส่งของวันที่ 10 มค.57

  -ส่งต้ังเบิก 22 มค.57
   
 
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต้ังแต่ 2,000,000 บาทลงมา   

 - ไม่มี -

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

 

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐  บาทลงมา

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2557 (งบลงทุน)

แบบรายงานผลการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7  ไตรมาที ่ 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย


