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 งบประมาณ

 รับจัดสรร  ขั้นตอน

จ านวน หน่วยนับ  (บาท)  เลขที่ วันเร่ิม วันส้ินสุด
 เงินเหลือ

จ่าย

 การจัดซ้ือ

จัดจ้าง

 ผลการ

เบกิจ่าย

 สัญญา สัญญา สัญญา  จัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง  (บาท)  (โปรดระบุ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคากลาง

ขออนุมัติซ้ือ

ลงนามใน

สัญญา

บริหารสัญญา

ครภุณัฑ์การศึกษา

1 ระบบการ รับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์    ต าบลเมือง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 840,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

2 ระบบลงเวลาปฏบิติังาน    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 550,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

3 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าอาคารปฏบิติัการรวม  ต าบลเมือง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 861,600.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

4 ระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการข่ายเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด1 ชุด 6,480,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

5 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด1 ชุด 3,170,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

6 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด1 ชุด 1,631,300.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

7 ระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด1 ชุด 1,910,000.00           1/12/60 30/6/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ิย. <------------------------> <--------------> <----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

8 ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับการบริหารและจัดการศึกษา  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด1 ชุด 1,646,900.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

9 เคร่ืองตรวจวัดควันด ารถยนต์   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 550,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

10 ชุดเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal 

Sampling Pump)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า

1 ชุด 620,600.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

11 เคร่ืองเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 600,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

12 ระบบภาพและเสียงหอ้งประชุมอาจารย์ ชั้น 2   ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

1 ชุด 856,700.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

13 ระบบภาพและเสียง (หอ้งประชุม) ชั้น 3   ต าบลเมือง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 687,300.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

14 หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ (Autoclave)   ต าบลเมืองศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 4 เคร่ือง

4 เคร่ือง 880,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

15 ชุดโต๊ะท างานพร้อมตู้   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน

ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 24 ชุด

24 ชุด 744,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

16 ตู้ปลอดเชื้อ class II (Biosafty cabinate class II)   

ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

2 เคร่ือง 800,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

17 เคร่ืองปัน่เหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภมูิแบบต้ัง

พืน้ (High Speed Refrigerated Centrifuge)   ต าบล

1 เคร่ือง 700,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

18 เคร่ืองเพิม่ปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค PCR  (gradient 

Thermal cycle)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ

1 เคร่ือง 550,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

19 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย (Pipet Controller)   ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 4 

4 ชุด 8,346,400.00           1/10/60 31/3/61 ต.ค. คัดเลือก ม.ีค.

20 ระบบภาพและเสียง (หอ้งวิจัย) ชั้น 2   ต าบลเมืองศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 1,060,500.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

21 เก้าอี้ประชุมแบบมีเลคเชอร์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 156 ตัว

156 ตัว 1,950,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

22 เก้าอี้เลคเชอร์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 254 ตัว

254 ตัว 533,400.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

23 ชุดเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 9 ชุด

9 ชุด 603,900.00              1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

24 ชุดเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 884,100.00              1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

25 ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าทีเ่พือ่ใหบ้ริการ

ทางการแพทย์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

1 ชุด 941,100.00              1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

26 ตู้ปลอดเชื้อ class III (Biosafty cabinate class III)   

ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

1 เคร่ือง 1,500,000.00           1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

27 ชุดลานเวทกีิจกรรม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 1,022,000.00           1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

28 ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ส าหรับหอ้งปฏบิติัการ   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 1,942,000.00           1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

29 ชุดเก้าอี้ส าหรับผู้รับบริการ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1 ชุด 1,450,800.00           1/10/60 30/12/60 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ธ.ค. <---------------><---------------><--------------->

30 เคร่ืองล้างเคร่ืองแก้ว (Glassware Washer) ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

1 เคร่ือง 650,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

31 ตู้ปลอดชื้อ Class II  (Biosafety Cabinet Class II )  

ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

3 เคร่ือง 1,230,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

32 อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวัดการเรืองแสงของสาร  ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

1 ชุด 511,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

33 เคร่ืองวัดก๊าซชีวมวล (Biomass Analyzer)  ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

1 ชุด 880,000.00              1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

34 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟลิด์อิ

มิสชั่น (Field Emission Scanning Electron 

1 ชุด 20,000,000.00          1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

35 เคร่ืองวิเคราะหธ์าตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน 

(CHN Analyzer)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ

1 ชุด 4,500,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

36 เคร่ืองวิเคราะหธ์าตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray

 Fluorescence spectrometer, XRF)  ต าบลเมืองศรี

1 เคร่ือง 8,000,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

37 คร่ืองโครมาโตกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง (HPLC with

 Electrochemical Detection) ต าบลเมืองศรีไค 

1 ชุด 3,200,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

38 คร่ืองอ่านปฏกิิริยาบนไมโครเพลท  (Absorbance, 

Fluorescence, Luminescence, BRET และ FRET) 

1 เคร่ือง 2,500,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

39 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (Stereoscopic 

Microscope)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

1 เคร่ือง 1,400,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

40 ถังปฏกิรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง 2,000,000.00           1/12/60 31/3/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

ล าดับ รายการ

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน

แผน/ผล

แผน/ผลการเบกิจ่ายเงิน (เฉพาะรายการทีก่่อหนี้ผูกพนัแล้ว)

 ข้อมูลสัญญา

หมายเหตุ

รายงานแผนการด าเนินงานและการใชจ้่ายเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดอุบลราชธานี

ขอ้มลู ณ วันที ่14 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

 จ านวนเงินตามสัญญาทีก่่อหนี้แล้ว

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



 งบประมาณ

 รับจัดสรร  ขั้นตอน

จ านวน หน่วยนับ  (บาท)  เลขที่ วันเร่ิม วันส้ินสุด
 เงินเหลือ

จ่าย

 การจัดซ้ือ

จัดจ้าง

 ผลการ

เบกิจ่าย

 สัญญา สัญญา สัญญา  จัดซ้ือจัดจ้าง  วิธีการจัดซ้ือ/จ้าง  (บาท)  (โปรดระบุ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคากลาง

ขออนุมัติซ้ือ

ลงนามใน

สัญญา

บริหารสัญญา

ล าดับ รายการ

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน

แผน/ผล

แผน/ผลการเบกิจ่ายเงิน (เฉพาะรายการทีก่่อหนี้ผูกพนัแล้ว)

 ข้อมูลสัญญา

หมายเหตุ
 จ านวนเงินตามสัญญาทีก่่อหนี้แล้ว

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รวมครภุณัฑ์ 89,183,600.00        

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง

1 ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ

1 รายการ 1,485,000.00           30/12/60 31/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

2 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

1 รายการ 8,403,400.00           28/2/61 27/8/61 ม.ค. เชิญชวน(bidding) ส.ค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

3 ปรับปรุงอาคารส านักงานอธิการบดี   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

1 รายการ 4,950,000.00           28/2/61 28/7/61 ม.ค. เชิญชวน(bidding) ก.ค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

4 ปรับปรุงอาคารปฏบิติัการรวม   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

1 รายการ 16,830,000.00          30/11/60 28/7/61 ต.ค. เชิญชวน(bidding) ก.ค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

5 ปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปากลุ่มอาคารทีพ่กับคุลากร 

และกลุ่มอาคารหอพกันักศึกษา   ต าบลเมืองศรีไค 

1 รายการ 2,000,000.00           30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

6 ปรับปรุงถนนและระบบจราจร   ต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

1 รายการ 3,920,000.00           30/12/60 29/4/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) เม.ย. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

7 ปรับปรุงระบบระบายน้ า   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

1 รายการ 2,000,000.00           30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

8 สถานีจ่ายน้ าส ารองและเพิม่แรงดันน้ าประปา   ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

1 รายการ 2,000,000.00           30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

9 ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย   

ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

1 รายการ 2,000,000.00           30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

10 ก่อสร้างร้ัวรอบมหาวิทยาลัย ความยาว 2 กม.   ต าบล

เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

1 รายการ 1,980,000.00           30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

11 ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1 รายการ 1,485,000.00           30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ม.ีค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

12 ปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค

โดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 

1 รายการ 39,470,200.00          30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ต.ค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

13 อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

พลังงาน ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

1 รายการ 19,800,000.00          30/12/60 30/3/61 พ.ย. เชิญชวน(bidding) ส.ค. <------------------------> <--------------> <-------------------------------------------------------------->

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 106,323,600.00      

รวมทัง้สิ้น 195,507,200.00      


	บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อปี 61.pdf
	1.เงิน 5 แสนบาทขึ้น.pdf



