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1.ค่าคุรภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

1 ธ.ค.-62 ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงาน

การผลิตอุตสาหกรรม แบบ 4.0 

จ านวน 1 ชุด

/ / 31-ม.ค.-63 23-มี.ค.-63 23-มิ.ย.-63 1,950,000        1,945,000              5,000 /  ระหว่างส่งมอบ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

2 พ.ย.-62 ชุดครุภัณฑ์ประกอบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 ห้อง

/ / 210,000          / อยู่ระหว่างเสนอขอซ้ือ คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญาวันท่ี 3 เม.ย. 63

 และคาดว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จ

วนท่ี 22 เม.ย.63

 คณะวิทยาการ

3 ธ.ค.-62 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสมุด 

จ านวน 1 ชุด
/ / 1,389,100        / ระหว่างน าเสนอ tor ให้อธิการ

ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน

วันท่ี 12 เม.ย. 63 และลงนามใน

สัญญาภายในวันท่ี 30 เม.ย. 63

 คณะวิทยาการ

4 พ.ย.-62 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสโมสร

นักศึกษา จ านวน 1 ชุด
/ / 102,300          / อยู่ระหว่างเสนอขอซ้ือ คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญาวันท่ี 7 เม.ย. 63

 และคาดว่าจะตรวจแล้วเสร็จใน

วันท่ี 20เม.ย.63

 คณะวิทยาการ

5 พ.ย.-62 ครุภัณฑ์ประกอบลาน

อเนกประสงค์จัดกิจกรรม จ านวน

 1 ชุด

/ / / 170,000          / อยู่ระหว่างเสนอขอซ้ือ คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญาวันท่ี 7 เม.ย. 63

 และคาดว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จ

ในวันท่ี 24 เม.ย.63

 คณะวิทยาการ

6 ธ.ค.-62 ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 3 

(345 ท่ีน่ัง) จ านวน 1 ชุด
/ / 2,614,300        / ระหว่างน าเสนอ tor ให้อธิการ

ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน

วันท่ี 12 เม.ย. 63 และลงนามใน

สัญญาภายในวันท่ี 30 เม.ย. 63

 คณะวิทยาการ

7 ธ.ค.-62 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 62 ท่ีน่ัง 

จ านวน 1 ชุด

/ / 2,625,000        / ระหว่างน าเสนอ tor ให้อธิการ

ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน

วันท่ี 12 เม.ย. 63 และลงนามใน

สัญญาภายในวันท่ี 30 เม.ย. 63

 คณะวิทยาการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซ้ือ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง งบลงทุนเดือนธันวาคม 2562 -มีนาคม 2563  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จ านวน

หน่วยนับ
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ผลการ

ปฏิบัติการตาม

แผน

หน่วยงานท่ีได้รับ

จัดสรร
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8 ธ.ค.-62 ครุภัณฑ์ห้องเรียน จ านวน 40 ท่ี

น่ัง จ านวน 16 ห้อง จ านวน 1 ชุด
/ / 4,720,000        / ระหว่างน าเสนอ tor ให้อธิการ

ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน

วันท่ี 12 เม.ย. 63 และลงนามใน

สัญญาภายในวันท่ี 30 เม.ย. 63

 คณะวิทยาการ

9 ธ.ค.-62 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบ

เครือข่าย จ านวน 1 ชุด
/ / 2,237,000        / ระหว่างน าเสนอ tor ให้อธิการ

ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน

วันท่ี 12 เม.ย. 63 และลงนามใน

สัญญาภายในวันท่ี 30 เม.ย. 63

 คณะวิทยาการ

10 ธ.ค.-62 เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

จ านวน 1 เคร่ือง
/ / 2-มี.ค.-63 30-มี.ค.-63 28-มิ.ย.-63 850,000          663,000             187,000 /  ระหว่างส่งมอบ  คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

11 พ.ย.-62 เคร่ืองย่อย COD 165 จ านวน 1 

เคร่ือง
/ / / 19-มี.ค.-63 27-มี.ค.-63 26-พ.ค.-63 59,000            59,000                       -   /  ระหว่างส่งมอบ  คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

12 พ.ย.-62 อุปกรณ์ระบบรักษาความ

ปลอดภัย จ านวน 1 ระบบ
/ / / 19-มี.ค.-63 25-มี.ค.-63 24-พ.ค.-63 272,400          270,000                 2,400 /  ระหว่างส่งมอบ  คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

13 ธ.ค.-62 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก 

จ านวน 1 ระบบ
/ / 3-ก.พ.-63 19-มี.ค.-63 17-พ.ค.-63 1,466,000        1,450,000            16,000 /  ระหว่างส่งมอบ  คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

14 ธ.ค.-62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

กราฟฟิกระดับสูง จ านวน 40 

เคร่ือง

/ / 3-ก.พ.-63 19-มี.ค.-63 17-พ.ค.-63 1,960,000        1,885,000            75,000 /  ระหว่างส่งมอบ  คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

15 พ.ย.-62 ชุดภัณฑ์ส าหรับการเรียนการ

สอนพลศึกษาอุปกรณ์ส านักงาน 

และส่ิงอ านวยสะดวกส าหรับ

นักศึกษา

/ / / 19-มี.ค.-63 19-มี.ค.-63 27-มี.ค.-63 50,000            50,000                       -   /  ระหว่างส่งมอบ  คณะครุศาสตร์
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2. ค่าส่ิงก่อสร้าง /

16 ก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์  

1 หลัง 

(174.7000 ล้านบาท)

/ / 29,226,000      ระหว่างก่อสร้างส่งมอบแล้ว งวด

ท่ี 3 และ งวดท่ี 4
งานพัสดุ

17 ธ.ค.-62 ก่อสร้างศูนย์อาหารและงาน

บริการนักศึกษา จ านวน 1 งาน
/ / 40,000,000 / เสนอขออนุมัติราคากลาง คาดว่า

จะประกาศภายในวันท่ี 1 เม.ย. 

63 ลงนามในสัญญาภายในวันท่ี 

30 เม.ย. 63

งานพัสดุ

18 ธ.ค.-62 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ านวน 1 

งาน
/ / 7,439,500        / ระหว่างจัดท า tor คาดว่าจะ

ประกาศภายในวันท่ี 10 เม.ย. 63

 และลงนามในสัญญาภายในวันท่ี

 30 เม.ย. 63

งานพัสดุ

19 ธ.ค.-62 ปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 1 

งาน
/ / 10,000,000      / ระหว่างเตรียมเอกสารย่ืนซอง

วันท่ี 30 มี.ค. 63 คาดว่าจะลง

นามในสัญญาภายในวันท่ี 10 

เม.ย. 63

งานพัสดุ

20 พ.ย.-62 เคร่ืองเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ 1 

เคร่ือง
/ / / 10-มี.ค.-63 13-มี.ค.-63 30-เม.ย.-63 22,200            22,200                       -   / ระหว่างส่งมอบ งานพัสดุ

21 พ.ย.-62 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) ส าหรับกระดาษ
/ / / 20,000            / อยู่ระหว่างเสนอขอซ้ือ คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญาวันท่ี 3 เม.ย. 63

 และคาดว่าจะส่งเบิกจ่ายภายใน 

3 พ.ค.63

งานพัสดุ

22 พ.ย.-62 เคร่ืองตัดกระดาษมือโยก ขนาด 

A4 พร้อมขาต้ัง 1 เคร่ือง
/ / / 10-มี.ค.-63 13-มี.ค.-63 30-เม.ย.-63 25,000            25,000                       -   / ระหว่างส่งมอบ งานพัสดุ

107,407,800         285,400รวม


