


 ข้ันตอน

 รับจัดสรร  เลขท่ี วันเร่ิม วันส้ินสุด  เงินเหลือจ่าย  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ผลการเบิกจ่าย

 (บาท)  สัญญา สัญญา สัญญา  จัดซ้ือจัดจ้าง
 วิธีการจัดซ้ือ/

จ้าง

 (บาท)  (โปรดระบุ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 ปรับปรุงกลุ่มอำคำรกิจกรรมนักศึกษำและสนำมกีฬำ ฯลฯ 1 รำยกำร        2,000,000.00 e-bidding 2,000,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 ปรับปรุงอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ฯลฯ 1 รำยกำร        5,000,000.00 มอบ.02/2564 25 ธ.ค. 63 23 ก.ค. 64 4,350,000.00       e-bidding 650,000.00         บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 ปรับปรุงอำคำรส่วนกลำง และอำคำรส่วนบริกำร ฯลฯ 1 รำยกำร        2,500,000.00 e-bidding 2,500,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบจรำจร ฯลฯ 1 รำยกำร        2,000,000.00 มอบ.01/2564 24 ธ.ค. 63 24 มี.ค. 64 1,980,000.00       e-bidding 20,000.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 ก่อสร้ำงขยำยแนวสำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ 1 รำยกำร        2,500,000.00 e-bidding 2,500,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 6 ปรับปรุงกลุ่มอำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ฯลฯ 1 รำยกำร        3,000,000.00 e-bidding 3,000,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 คณะเภสัชศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 7 อำคำรนวัตกรรมกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ ฯลฯ 1 รำยกำร       57,122,100.00 ม.อบ.15/2562 5 ก.พ. 62 23 ม.ค. 64 57,122,100.00      e-bidding -                   บริหำรสัญญำ 16,608,100.00    แผน งวดท่ี 19-20

ผล 16,608,100.00     

 คณะวิทยำศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 8 เคร่ืองตัดช้ินเน้ือแบบมือหมุน (โรตำร่ีไมโครโตม) ฯลฯ 1 เคร่ือง          450,000.00 วท.01/2564 11 พ.ย. 63 8 ก.พ. 64 450,000.00         เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย
ผล

 คณะเกษตรศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 9 ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐำนฟำร์มสัตว์เค้ียวเอ้ือง ฯลฯ 1 ชุด            92,900.00 12PO6306/000003 23 พ.ย. 63 22 ม.ค. 64 92,900.00           เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย
ผล

 คณะวิทยำศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 10 เคร่ืองระเหยสำรแบบหมุน (rotary evaporator)  ฯลฯ 5 เคร่ือง        1,485,200.00 วท.04/2564 1 ธ.ค. 63 8 ก.พ. 64 1,016,500.00       e-bidding 468,700.00         บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 คณะวิศวกรรมศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 11 ชุดปฏิบัติกำรออกแบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฯลฯ 1 ชุด        1,800,000.00 ม.อบ(วศ)01/2564 15 ธ.ค. 63 14 เม.ย. 64 1,786,900.00       e-bidding 13,100.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 คณะเกษตรศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 12 ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐำนโภชนศำสตร์ ฯลฯ 1 ชุด        1,402,000.00 ม.อบ.(กษ.)01/2564 27 พ.ย. 63 25 ก.พ. 64 1,401,700.00       e-bidding 300.00              บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 คณะเกษตรศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐำนด้ำนกำรแปรรูปอำหำร ฯลฯ 1 ชุด        2,351,300.00 ม.อบ.(กษ.)02/2564 30 พ.ย. 63 30 มี.ค. 64 2,350,000.00       e-bidding 1,300.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 คณะเภสัชศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 14 เคร่ืองท ำน้ ำแข็งส ำหรับงำนปฏิบัติกำร ฯลฯ 1 ตัว          148,000.00 15PO6402/0002 10 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 148,000.00         เฉพำะเจำะจง -                   เบิกจ่ำย 148,000.00       แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล 148,000.00      

 คณะเภสัชศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 15 ชุดเคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ 1 ชุด          600,000.00 ม.อบ.(ภส.)02/2564 23 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 598,665.00         e-bidding 1,335.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 คณะเภสัชศำสตร์  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 16 เตำเผำพร้อมอุปกรณ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฯลฯ 1 ตัว          374,500.00 ม.อบ.(ภส.)01/2564 13 พ.ย. 63 13 มี.ค. 64 369,150.00         เฉพำะเจำะจง 5,350.00            บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 17 เคร่ืองกระตุ้นกล้ำมเน้ือด้วยไฟฟ้ำ ฯลฯ 1 เคร่ือง          320,000.00 OPD (พศ.) 14/2564 29 ต.ค. 63 28 มี.ค. 64 320,000.00         เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 18 เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดควบคุมปริมำตรและควำมดัน ฯลฯ 1 เคร่ือง          600,000.00 ม.อบ.(ภส.)10/2564 8 ธ.ค. 63 7 เม.ย. 64 598,000.00         e-bidding 2,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 19 เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและวัดสัญญำณชีพ  4  function ฯลฯ 3 เคร่ือง          600,000.00 ม.อบ.(ภส.)12/2564 8 ธ.ค. 63 8 มี.ค. 64 597,000.00         e-bidding 3,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 20 เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและวัดสัญญำณชีพ  6  function ฯลฯ 1 เคร่ือง          900,000.00 ม.อบ.(ภส.)11/2564 8 ธ.ค. 63 8 มี.ค. 64 896,000.00         e-bidding 4,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 21 เคร่ืองมืออุปกรณ์ผ่ำตัดต้อกระจก ฯลฯ 4 ชุด        1,170,400.00 ม.อบ.(พศ.)02/2564 4 ธ.ค. 63 4 มี.ค. 64 1,164,990.00       e-bidding 5,410.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 22 เคร่ืองรัดห้ำมเลือดระบบไฟฟ้ำ ฯลฯ 1 เคร่ือง          380,000.00 OPD (พศ.) 8/2564 29 ต.ค. 63 26 ก.พ. 64 380,000.00         เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 23 เคร่ืองให้กำรรักษำด้วยคล่ืนกระแทก ฯลฯ 1 เคร่ือง          900,000.00 ม.อบ.(พศ.)14/2564 9 ธ.ค. 63 9 มี.ค. 64 899,000.00         e-bidding 1,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 24 เคร่ืองอบอุ่นร่ำงกำยผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน ฯลฯ 2 เคร่ือง          192,600.00 OPD (พศ.) 13/2564 29 ต.ค. 63 13 ธ.ค. 63 192,600.00         เฉพำะเจำะจง -                   เบิกจ่ำย 192,600.00       แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล 192,600.00         

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 25 โคมไฟล้อเล่ือน ฯลฯ 1 ช้ิน          160,000.00 OPD (พศ.) 10/2564 29 ต.ค. 64 26 ก.พ. 64 160,000.00         เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 26 ชุดประเมินกำรทรงตัวและกำรลงน้ ำหนักของร่ำงกำย ฯลฯ 1 ชุด          950,000.00 ม.อบ.(พศ.)13/2564 9 ธ.ค. 63 9 มี.ค. 64 948,000.00         e-bidding 2,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 27 เตียงเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยแบบไฮโดรลิค ฯลฯ 2 คัน          340,000.00 OPD (พศ.) 11/2564 29 ต.ค. 63 26 ก.พ. 64 340,000.00         เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 28 รถเข็นอุปกรณ์วิสัญญีแพทย์ ฯลฯ 1 คัน            60,000.00 OPD (พศ.) 9/2564 29 ต.ค. 63 26 ก.พ. 64 60,000.00           เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 29 อุปกรณ์ส ำหรับตรวจเจำะช้ินเน้ือ (automatic biopsy instrument) ฯลฯ 1 ชุด          135,000.00 OPD (พศ.) 15/2564 29 ต.ค. 63 13 ธ.ค. 63 99,000.00           เฉพำะเจำะจง 36,000.00           เบิกจ่ำย 99,000.00         แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล 99,000.00           

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 30 เคร่ืองช่ังสำรแบบดิจิตอล ฯลฯ 1 เคร่ือง            15,000.00 OPD (พศ.) 12/2564 29 ต.ค. 63 13 ธ.ค. 63 13,268.00           เฉพำะเจำะจง 1,732.00            บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผลผลิตผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงินตามสัญญาท่ีก่อหน้ีแล้ว

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รายการ

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน

แผน/ผล

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการท่ีก่อหน้ีผูกพันแล้ว)

 ข้อมูลสัญญา ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ล าดับท่ี
 

จ านวน

 หน่วย

นับ

 งบประมาณ

หนา้ที ่1 จาก 3



 ข้ันตอน

 รับจัดสรร  เลขท่ี วันเร่ิม วันส้ินสุด  เงินเหลือจ่าย  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ผลการเบิกจ่าย

 (บาท)  สัญญา สัญญา สัญญา  จัดซ้ือจัดจ้าง
 วิธีการจัดซ้ือ/

จ้าง

 (บาท)  (โปรดระบุ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิตผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงินตามสัญญาท่ีก่อหน้ีแล้วรายการ

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน

แผน/ผล

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการท่ีก่อหน้ีผูกพันแล้ว)

 ข้อมูลสัญญา ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ล าดับท่ี
 

จ านวน

 หน่วย

นับ

 งบประมาณ

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 31 เคร่ืองดมยำสลบ ฯลฯ 1 เคร่ือง        2,000,000.00 ม.อบ.(พศ.)09/2564 7 ธ.ค. 63 6 เม.ย. 64 1,995,000.00       e-bidding 5,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 32 เคร่ืองตรวจวิเครำะห์สำรในเลือดทำงอิมมูโนวิทยำแบบอัตโนมัติ ฯลฯ 1 เคร่ือง        4,700,000.00 ม.อบ.(พศ.)17/2564 18 ธ.ค. 63 18 มี.ค. 64 4,592,440.00       e-bidding 107,560.00         บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 33 เคร่ืองรักษำโรคจอประสำทตำด้วยล ำแสงเลเซอร์ชนิดล ำแสงเขียว ฯลฯ 1 เคร่ือง        4,000,000.00 ม.อบ.(พศ.)05/2564 7 ธ.ค. 63 8 มี.ค. 64 3,990,000.00       e-bidding 10,000.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 34 เคร่ืองรักษำโรคตำด้วยแสงเลเซอร์ชนิดแย๊กเลเซอร์ ฯลฯ 1 เคร่ือง        1,600,000.00 ม.อบ.(พศ.)03/2564 4 ธ.ค. 63 4 มี.ค. 64 1,599,000.00       e-bidding 1,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 35 เคร่ืองวัดลำนสำยตำแบบดิจิตอล ฯลฯ 1 เคร่ือง        3,500,000.00 ม.อบ.(พศ.)06/2564 7 ธ.ค. 63 8 มี.ค. 64 3,495,000.00       e-bidding 5,000.00            บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 36 เคร่ืองสลำยต้อกระจกด้วยคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูง ฯลฯ 1 เคร่ือง        3,010,000.00 ม.อบ.(พศ.)04/2564 7 ธ.ค. 63 8 มี.ค. 64 3,000,000.00       e-bidding 10,000.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 37 เคร่ืองเอกซเรย์ฟันนอกช่องปำก ฯลฯ 1 เคร่ือง        1,648,000.00 e-bidding 1,648,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 38 อำคำรโภชนำกำร ฯลฯ 1 รำยกำร       15,783,900.00 e-bidding 15,783,900.00     แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 39 เตียงผ่ำตัด ฯลฯ 2 เตียง        4,000,000.00 ม.อบ.(พศ.)07/2564 7 ธ.ค. 63 6 เม.ย. 64 3,990,000.00       e-bidding 10,000.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 40 โคมไฟผ่ำตัดฯลฯ 2 ชุด        3,000,000.00 ม.อบ.(พศ.)08/2564 7 ธ.ค. 63 6 เม.ย. 64 2,990,000.00       e-bidding 10,000.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 41 ระบบเคร่ืองก ำเนิดไอน้ ำ ฯลฯ 1 ระบบ       14,834,500.00 e-bidding 14,834,500.00     แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 42 ระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศทำงห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ 1 ชุด        5,000,000.00 ม.อบ.(พศ.)18/2564 25 ธ.ค. 63 24 เม.ย. 64 4,890,000.00       e-bidding 110,000.00         บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข 43 ระบบแสดงผลทำงกำรแพทย์แผนกผ่ำตัด ฯลฯ 1 ระบบ        1,951,200.00 ม.อบ.(พศ.)01/2564 27 พ.ย. 63 22 ก.พ. 64 1,913,438.00       e-bidding 37,762.00           บริหำรสัญญำ แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน44 โต๊ะแสตนเลส ฯลฯ 1 ตัว            25,100.00 10PR6402/000143 25 พ.ย. 63 25 ธ.ค. 63 18,900.00           เฉพำะเจำะจง 6,200.00            บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน45 เตำแก๊ส ฯลฯ 1 เคร่ือง            36,000.00 10PR6403/000002 1 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 36,000.00           เฉพำะเจำะจง -                   บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน46 เทอร์โมคัปเปอร์ ฯลฯ 1 ตัว            50,000.00 เฉพำะเจำะจง 50,000.00           แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน47 เคร่ืองตรวจสอบตะเข็บกระป๋อง ฯลฯ 1 เคร่ือง            60,000.00 เฉพำะเจำะจง 60,000.00           แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน48 อุปกรณ์เจำะกระป๋องและถุงเพำช์ ฯลฯ 1 ตัว            60,000.00 10PR6403/000001 1 ธ.ค. 63 1 มี.ค. 64 48,950.00           เฉพำะเจำะจง 11,050.00           บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน49 อ่ำงล้ำงเคร่ืองมืออุปกรณ์และวัตถุดิบ ฯลฯ 1 ชุด            70,000.00 เฉพำะเจำะจง 70,000.00           แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน50 เคร่ืองบด ฯลฯ 1 เคร่ือง          200,500.00 เฉพำะเจำะจง 200,500.00         แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน51 เคร่ืองท ำแห้งแบบตู้อบลมร้อน ฯลฯ 1 เคร่ือง          216,000.00 เฉพำะเจำะจง 216,000.00         แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน52 เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ ฯลฯ 1 เคร่ือง          300,000.00 เฉพำะเจำะจง 300,000.00         แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน53 เคร่ืองแช่แข็งแบบลมเย็น ฯลฯ 1 เคร่ือง          354,400.00 10PO6403/000004 18 ธ.ค. 63 18 มี.ค. 64 350,000.00         เฉพำะเจำะจง 4,400.00            บริหำรสัญญำ แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน54 เคร่ืองแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ ฯลฯ 1 เคร่ือง          408,900.00 เฉพำะเจำะจง 408,900.00         แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน55 เคร่ืองท ำแห้งแบบพ่นฝอย ฯลฯ 1 เคร่ือง          450,000.00 เฉพำะเจำะจง 450,000.00         แผน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน56 เคร่ืองท ำแห้งแบบป๊ัมลมร้อน ฯลฯ 1 เคร่ือง          686,200.00 e-bidding 686,200.00         แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน57 เคร่ืองท ำแห้งแบบลูกกล้ิง ฯลฯ 1 เคร่ือง          705,000.00 e-bidding 705,000.00         แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน58 เคร่ืองบรรจุสุญญำกำศและเติมแก๊ส ฯลฯ 1 เคร่ือง          733,800.00 e-bidding 733,800.00         แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน59 เคร่ืองบดแบบฆ้อนเหว่ียง ฯลฯ 1 เคร่ือง          883,600.00 e-bidding 883,600.00         แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน60 เคร่ืองบรรจุแบบปลอดเช้ือ ฯลฯ 1 เคร่ือง        9,481,000.00 e-bidding 9,481,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน61 เคร่ืองท ำแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด ฯลฯ 1 เคร่ือง        3,100,000.00 e-bidding 3,100,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

หนา้ที ่2 จาก 3



 ข้ันตอน

 รับจัดสรร  เลขท่ี วันเร่ิม วันส้ินสุด  เงินเหลือจ่าย  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ผลการเบิกจ่าย

 (บาท)  สัญญา สัญญา สัญญา  จัดซ้ือจัดจ้าง
 วิธีการจัดซ้ือ/

จ้าง

 (บาท)  (โปรดระบุ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิตผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงินตามสัญญาท่ีก่อหน้ีแล้วรายการ

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน

แผน/ผล

แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการท่ีก่อหน้ีผูกพันแล้ว)

 ข้อมูลสัญญา ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ล าดับท่ี
 

จ านวน

 หน่วย

นับ

 งบประมาณ

ผล

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมเพ่ือกำรส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน62 เคร่ืองท ำแห้งแบบแช่แข็งระเหิด ฯลฯ 1 เคร่ือง        4,535,000.00 e-bidding 4,535,000.00       แผน   ประกาศเชิญชวน  ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา เบิกจ่ำย

ผล

176,932,100.00   106,892,501.00   60,539,599.00    17,047,700.00  

เบิกจ่ำย 9.64               

จัดซ้ือ 60.41              

หนา้ที ่3 จาก 3


