
แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา

งานจัดการเรยีนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กองทนุสินทรพัย์ถาวร

ประเภท-รายการ จ านวน วงเงิน วธิจีัดหา วงเงิน แผน

(งาน) งบประมาณ หน่วยงานภายนอก กองแผนงาน โดยวธิี ทึ่จัดหา ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 250,000   

2. ปรับปรุงหอ้งเรียน NCB 208 1 งาน 150,000   ตกลงราคา แผน 

ผล

3. ปรับปรุงหอ้งประชุมภาควชิาประเมินและการวจิัย 1 100,000   ตกลงราคา แผน 

ผล

ไตรมาสที่ 4

แผน/รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างครภุณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทนุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน       คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงบรายได้

ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสรา้ง

ผู้ออกแบบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



ประเภท  งบคลัง   งบรายได้

แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  

งาน       จัดการเรยีนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กองทนุสินทรพัย์ถาวร

ประเภท-รายการ จ านวน วงเงิน วธิจีัดหา วงเงิน แผน
(หน่วยนับ) งบประมาณ หน่วยงานภายนอก กองแผนงาน โดยวธิี ทึ่จัดหา ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมครภุณัฑ์ 825,000    769,439   

1.ครภุณัฑ์วิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

 1.1  เคร่ืองวดัความสูงของต้นไม้ 1เคร่ือง 85,800      - ตกลงราคา 85,799.02 แผน 

ผล 

1.2   เคร่ืองวดัน้ าตาล 1 เคร่ือง 10,000      บจก.อะทาโก ตกลงราคา 9,202       แผน 

ผล 

2. ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1  กล้องถ่ายภาพ Full Frame และเลนส์ Fish eye 1 ตัว 70,000      ตกลงราคา 69,550     แผน 

ส าหรับถ่ายภาพทรงพุ่มต้นไม้ ผล 

2.2 จอโปรเจคเตอร์ Tripod Screen ขนาด 120 นิ้ว 1 ตัว 10,200      บจก.ทซีีพลัส ตกลงราคา 9,630       แผน 

ผล 

2.3 โปรเจคเตอร์ ขนาดความสวา่ง 2 เคร่ือง 60,000      บจก.ทซีีพลัส ตกลงราคา 43,870     แผน 

ไม่น้อยกวา่ 2000ANSI LUMENS ผล 

3. ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

3.1  เคร่ืองผสมอาหารขนาด 10 ลิตร 1 เคร่ือง 25,000 ตกลงราคา 24,999.48 แผน 

 ผล 

4. ครภุณัฑ์การศึกษา

4.1  แบบทดสอบสติปญัญา WISC-V 1 ชุด 70,000 หจก.ซี.ท.ีเชียงใหม่ ตกลงราคา 70,000     แผน 

 ผล 

บจก.วนัเนอร์

กรุ๊ป95

หจก.บา้นครอง

ขวญั

หจก.เอ็นเอส

เอ็นโอเอซัพลาย

ไตรมาสที่ 4

แผน/รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างครภุณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทนุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน       คณะศึกษาศาสตร์

ค่าครภุณัฑ์

ผู้ออกแบบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



ประเภท-รายการ จ านวน วงเงิน วธิจีัดหา วงเงิน แผน
(หน่วยนับ) งบประมาณ หน่วยงานภายนอก กองแผนงาน โดยวธิี ทึ่จัดหา ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสที่ 4ผู้ออกแบบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

5. ครภุณัฑ์การเกษตร

5.1 เคร่ืองชั่งดิจิตอลทศนิยม 3 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง 50,000 ตกลงราคา 47,080     แผน 

ผล 

6. ครภุณัฑ์ส านักงาน

6.1  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพี้นหรือชนิด 2 เคร่ือง 56,000 บจก.ทซีี พลัส ตกลงราคา 55,961     แผน 

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียีู ผล 

6.2 เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ 1 เคร่ือง 18,000 บจก.ทซีี พลัส ตกลงราคา 12,305     แผน 

คร้ังละ 20 แผ่น ผล 

6.3 ตู้เหล็ก ใส่เอกสารชนิด 2 ตอนบานเล่ือนกระจก 5 ตู้ 40,000 ตกลงราคา 39,964.50 แผน

ผล

6.3 ตู้เหล็ก ใส่เอกสารขนาด 15 ล้ินชัก 9 ตู้ 72,000 ตกลงราคา 71,936.10 แผน 

ผล 

6.4  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพี้นหรือชนิด 2 88,000      บจก.ทซีี พลัส ตกลงราคา 87,954     แผน 

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียีู ผล 

7. ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

7.1  เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา 1 เคร่ือง 25,000      ตกลงราคา 24,800.46 แผน 

ผล 

8. ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ 5 เคร่ือง 65,000      ตกลงราคา 36,487     แผน 

ผล 

8.2  กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ือง 80,000      ตกลงราคา 79,900.11 แผน 

ผล 

หจก.เอ็นเอส

เอ็นโอเอซัพ

พลาย

หจก.พีเอน็พี สเกล

แอนด์ อนิสตาร์เมนท์

หจก.เอ็นเอส

เอ็นโอเอซัพลาย

หจก.เอ็นเอส

เอ็นโอเอซัพลาย

หจก.เอ็นเอส

เอ็นโอเอซัพลาย

หจก.เอ็นเอส

เอ็นโอเอซัพลาย
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