
ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

1 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อน้ําดื่ม อ.เรยีนรวม อ.ดลเมธา 30,000.00             อว.78.0127/1721 ลว.06.09.2564 30,000.00              เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000859 po3470000829 ก.ย.65

2 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อน้ําดื่ม อ.หอพักนักศึกษา 36,000.00             อว.78.0127/1270 ลว.06.09.2564 36,000.00              เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000860 po3470000830 ก.ย.65

3 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่อง 40,000.00             อว.78.0127/1835 ลว.15.09.2564 40,000.00              เบิกจาย ต.ค.64 -

กําเนิดไฟฟาสํารองและอุปกรณที่ตองเติมน้ํามัน pr1470000941 po3470000831 ก.ย.65

4 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ 180,000.00            อว.78.0127/1829 ลว.15.09.2564 180,000.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

รถยนตราชการ pr1470000942 po3470000832 ก.ย.65

5 ขออนุมัตหิลักการจางบํารุงรกัษาลิฟต อ.เรยีนรวม 55,083.60             อว.78.0127/1968 ลว.29.09.2564 55,083.60              เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000943 po3470000833 ก.ย.65

6 ขออนุมัตหิลักการจางบํารุงรกัษาลิฟต อ.ศูนยฝก 40,446.00             อว.78.0127/1967 ลว.29.09.2564 40,446.00              เบิกจาย ต.ค.64 -

อบรมและปฏิบัติการ pr1470000944 po3470000834 ก.ย.65

7 ขออนุมัตหิลักการเชาเคร่ืองถายเอกสาร อ.เรยีนรวม 96,000.00             อว.78.0127/1787 ลว.10.09.2564 96,000.00              เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000945 po3470000835 ก.ย.65

8 ขออนุมัตหิลักการจางซกัผาชุดเครื่องนอน 5,000.00               อว.78.0127/1836 ลว.16.09.2564 5,000.00               เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000946 po3470000836 ก.ย.65

9 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 190,000.00            อว.78.0127/1811 ลว.11.09.2564 1,500,000.00          เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000947 po4470000063 ก.ย.65

10 ขออนุมัตหิลักการจางพนักงานดูแลรกัษาความสะอาด 817,920.00            อว.78.0127/1830 ลว.15.09.2564 817,920.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

นางแจว   สุทธิประภา 102,240.00            pr1470000935 po3470000837 102,240.00            ก.ย.65

นางจุฬาลักษณ   ชัยนอย 102,240.00            pr1470000936 po3470000838 102,240.00            

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจําเดือนกันยายน 2564

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

นางสาวอรอุมา   บุญเทียน 102,240.00            pr1470000937 po3470000839 102,240.00            

นางสาวรุงฤดี   เผาศรี 102,240.00            pr1470000938 po3470000840 102,240.00            

นางนรีรัตน  สุระวงศ 102,240.00            pr1470000948 po3470000841 102,240.00            

นางสาวประถมพร  สาวะโย 102,240.00            pr1470000949 po3470000842 102,240.00            

นางสาวดรุณ ี แกวมงคล 102,240.00            pr1470000950 po3470000843 102,240.00            

นางจําเนียร  เกตุหอม 102,240.00            pr1470000951 po3470000844 102,240.00            

11 ขออนุมัตหิลักการจางพนักงานดูแลรกัษาความสะอาด 306,720.00            อว.78.0127/1937 ลว.28.09.2564 306,720.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

นางบุญชวย   เกษียณจังหรีด 102,240.00            pr1470000952 po3470000845 102,240.00            ก.ย.65

นางสาวนวรัตน  บุญเทียร 102,240.00            pr1470000953 po3470000846 102,240.00            

นางสาวขวัญทิพย  ถาพร 102,240.00            pr1470000954 po3470000847 102,240.00            

12 ขออนุมัตหิลักการจางผูปฏิบัติงานบริหาร 102,240.00            อว.78.0127/1929 ลว.28.09.2564 102,240.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000961 po3470000848 ก.ย.65

13 ขออนุมัตหิลักการจางนักบริหารงานวิจัย 102,240.00            อว.78.0127/1904 ลว.27.09.2564 102,240.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000962 po3470000849 ก.ย.65

14 ขออนุมัตหิลักการจางผูปฏิบัติงานเกษตร 102,240.00            อว.78.0127/1905 ลว.27.09.2564 102,240.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

pr1470000963 po3470000850 ก.ย.65

15 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาคนงานทั่วไป 306,720.00            อว.78.0127/1895 ลว.22.09.2564 306,720.00            เบิกจาย ต.ค.64 -

นายสมพร  เสนาะพิน 102,240.00            pr1470000964 po3470000851 306,720.00            ก.ย.65

นายประยูร  เนตรตะเคน 102,240.00            pr1470000965 po3470000852 306,720.00            

นายสนธยา  หินออน 102,240.00            pr1470000966 po3470000853 306,720.00            



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

16 ขออนุมัตจิางเหมาถายเอกสารและเขาเลมโครงการ 5,600.00               อว.78.0127/1847 ลว.16.09.2564 5,600.00               

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรสาสุข pr1470000939 po3470000858

ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

1 ขออนุมัตซิอมบํารุงเครื่องชงกาแฟ 8,700.00               อว.78.0127/2171 ลว.18.10.2564 8,700.00               เรงดวน สงเบิกจายแลว

po3470000860 2171 ลว.18.10.2564

2 ขออนุมัตจิัดหาคาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล 3,600.00               อว.78.0127/2172 ลว.18.10.2564 3,600.00               เรงดวน สงเบิกจายแลว

2172 ลว.18.10.2564

3 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาซอมแซมเคร่ืองสํารองไฟ 13,803.00             อว.78.0127/2180 ลว.19.10.2564 13,803.00              

pr1470000924 po3470000857

4 ขออนุมัตหิลักการซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร 2,931.80               อว.78.0127/2100 ลว.11.10.2564 2,931.80               

pr1470000906 po3470000854

5 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาโฆษณาสื่อออนไลนบน 28,580.00             อว.78.0127/2224 ลว.25.10.2564 28,580.00              

facebook pr1470000967 po3470000859

6 ขออนุมัตหิลักการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซฮอล 91 3,148.00               อว.78.0127/2234 ลว.25.10.2564 3,148.00               

pr1470000907 po3470000855

7 ขออนุมัตหิลักการซื้ออาหารไกไขสําเร็จรูปชนิดเม็ด 29,250.00             อว.78.0127/2233 ลว.25.10.2564 29,250.00              

pr1470000908 po3470000856

8 ขออนุมัตถิายเอกสารและจัดทํารูปเลมโครงการ 11,500.00             อว.78.0127/2232 ลว.25.10.2564 11,500.00              เรงดวน สงเบิกจายแลว

ปรับปรุงหลักสูตรสาสุขฯ po3470000862 2232 ลว.25.10.2564

9 ขออนุมัตหิลักการคาใชจายการโฆษณาโดยใชสื่อ 34,400.00             อว.78.0127/2237 ลว.25.10.2564 34,400.00              

ออนไลนบนแพลตฟอรม Facebook หลักสูตรสาสุขฯ pr1470000940 po3470000867

10 ขออนุมัตหิลักการซื้อตูดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ 68,480.00             อว.78.0127/2265 ลว.29.10.2564 68,480.00              

pr1470000926 po3470000881

11 ขออนุมัตหิลักการจางเหมากําจัดรังตอแตนและมด 39,000.00             อว.78.0127/2264 ลว.29.10.2564 39,000.00              

ปลวกอาคารเรียนรวมฯ pr1470000972 po3470000868

ประจําเดือนตุลาคม 2564



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

12 ขออนุมัตหิลักการเชาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต 38,507.16             อว.78.0127/2267 ลว.29.10.2564 35,298.23              

อ.ศูนยฝกอบรมฯและอ.ศูนยการเรียนรูชุมชนฯ pr1470000971

13 ขออนุมัตหิลักการเชาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต 35,310.00             อว.78.0127/2269 ลว.29.10.2564 35,310.00              

อ.หอพักนักศึกษา ต.สรางนกทา pr1470000910 po3470000864

14 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาเชื่อมสายระบบสัญญาณ 35,000.00             อว.78.0127/2268 ลว.29.10.2564 35,000.00              

อินเทอรเน็ตหอพักนักศึกษา ต.สรางนกทา pr1470000909 po3470000863

15 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 30,000.00             อว.78.0127/2177 ลว.18.10.2564 30,000.00              รอแกไข เปลี่ยน บ.

pr1470000925

16 เชาเครื่องถายเอกสารศูนยประสานงาน OP ชั้น 3 10,000.00             อว.78.0127/ว01169 ลว.11.10.2564 10,000.00              

po5470000033

ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

1 ขออนุมัตหิลักการคาใชจายโฆษณาโดยสื่อออนไลน 1,000.00               อว.78.0127/2300 ลว.03.11.2564 1,000.00               

บนแพลตฟอรม Facebook หลักสูตร สบ.

2 ขออนุมัตหิลักการซื้อสารเคมี 3,702.20               อว.78.0127/2301 ลว.03.11.2564 3,702.20               

pr1470000975 po3470000865

3 ขออนุมัตจิางเหมาทําพวงมาลาวันสวรรคตพระบาท 600.00                 อว.78.0127/2315 ลว.04.11.2564 600.00                  เรงดวน

สมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 23 ต.ค.64

4 ขออนุมัตหิลักการซื้อตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น 17,700.00             อว.78.0127/2391 ลว.10.11.2564 17,700.00              

pr1470000927 po3470000877

5 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาทําวีดีโอประชาสัมพันธ 80,000.00             อว.78.0127/2314 ลว.04.11.2564 80,000.00              

ปการศึกษา 2565 pr1470000973 po3470000869

6 ขออนุมัตหิลักการจางทําแผนพับ 2,992.00               อว.78.0127/2311 ลว.04.11.2564 2,992.00               

pr1470000974 po3470000866

7 ขออนุมัตหิลักการซื้อสารเคมี 1,872.50               อว.78.0127/2374 ลว.09.11.2564 1,872.50               

pr1470000968 po3470000871

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

8 ขออนุมัตหิลักการซื้อสารเคมี 11,186.85             อว.78.0127/2395 ลว.11.11.2564 11,186.85              

pr1470000976 po3470000872

9 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาโฆษณาโดยใชสื่อออนไลน 30,797.35             อว.78.0127/2389 ลว.10.11.2564 30,797.35              

บน Facebook pr1470000969 po3470000870

10 ขออนุมัตจิางเหมาโฆษณาโดยใชสื่อออนไลนบน 5,924.55               อว.78.0127/2454 ลว.16.11.2564 5,921.55               เรงดวน

Facebook นวัตกรรม po3470000873

11 ขออนุมัตจิางเหมาโฆษณาโดยใชสื่อออนไลนบน 9,202.65               อว.78.0127/2453 ลว.16.11.2564 9,202.65               เรงดวน

Facebook เกษตร po3470000874

12 ขออนุมัตจิัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลพรอม 46,700.00             อว.78.0127/2406 ลว.12.11.2564 46,700.00              เงนิสนับสนุนภายนอก

อุปกรณและเคร่ืองวัดออกซเิจนปลายนิ้ว pr1470000914 po3470000876

13 ขออนุมัตหิลักการซื้อจักรยานแมบาน 35,000.00             อว.78.0127/2514 ลว.26.11.2564 35,000.00              

pr1470001002

14 ขออนุมัตหิลักการจางเหมากําจัดตอและรังแตน 29,000.00             อว.78.0127/2511 ลว.26.11.2564 29,000.00              

หอพัก นศ.1 และ อ.ศูนยการเรียนรูชุมชนฯ pr1470000983 po3470000878

15 ขออนุมัตหิลักการจางทําพวงมาลาและพานพุม 6,600.00               อว.78.0127/2512 ลว.26.11.2564 6,600.00               

ดอกไมสด ปงบประมาณ 2565 pr1470000982 po3470000880

16 ขออนุมัตหิลักการซื้อชุดตรวจ ATK 9,000.00               อว.78.0127/2502 ลว.24.11.2564 9,000.00               

pr1470000925 po3470000879

17 ขออนุมัตหิลักการจัดทําแผนพับและปายไวนิล 50,000.00             อว.78.0127/2491 ลว.23.11.2564 50,000.00              

ประชาสัมพันธ ป 2565 pr1470000981 po3470000887

18 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาออกแบบสื่อโปสเตอร 5,000.00               อว.78.0127/2539 ลว.30.11.2564 5,000.00               

ประชาสัมพันธหลักสูตร สบ. ป 2565 pr1470000928 po3470000882



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

19 ขออนุมัตดํิาเนินการซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสาร 1,924,000.00         อว.78.0127/2290 ลว.01.11.2564 1,880,000.00          

พันธุกรรมในสภาพจริงพรอมชุดอุปกรณ pr1470000955 po4470000064

20 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว 220,000.00            อว.78.0127/2536 ลว.30.11.2564 220,000.00            

pr1470000929 po3470000883

ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

21 ขออนุมัตจิางเหมาทําโปสเตอรและแผนพับ 6,300.00               อว.78.0127/2557 ลว.02.12.2564 6,300.00               เรงดวน

po3470000886

22 ขออนุมัตเิชาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต ต.ค.64 3,208.90               อว.78.0127/2556 ลว.02.12.2564 3,208.90               เรงดวน

23 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุและอุปกรณโครงการกีฬาสงเสริม 9,900.00               อว.78.0127/2567 ลว.03.12.2564 9,900.00               เรงดวน

ความสัมพันธนักศึกษาและบุคลากร po3470000885

24 ขออนุมัตซ้ืิอชุดโปรเจคเตอร 240,000.00            อว.78.0127/2598 ลว.08.12.2564 240,000.00            

pr1470001011 po3470000894

25 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุและอุปกรณโครงการสัมมนาดาน 3,400.00               อว.78.0127/2618 ลว.13.12.2564 3,400.00               เรงดวน

นวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดลอม

26 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุและอุปกรณโครงการฮกันอง 23,592.00             อว.78.0127/2644 ลว.14.12.2564 23,592.00              เรงดวน

อํานาจเจริญและเบิกฟากิจกรรม po3470000884

27 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร 35,320.00             อว.78.0127/2642 ลว.14.12.2564 35,320.00              

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต pr1470001003

28 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร 15,510.00             อว.78.0127/2643 ลว.14.12.2564 15,510.00              

ศิลปศาสตรบัณฑิต pr1470001004

29 ขออนุมัตซ้ืิอพัสดุเฉพาะรายวิชา 15,200.00             อว.78.0127/พด ลว.16.12.2564 15,200.00              เรงดวน

อว.2696 ลว.23.12.2564

30 ขออนุมัตจิางเหมาตกแตงซุมและทําปายไวนิลพิธี 2,200.00               อว.78.0127/2708 ลว.24.12.2564 2,200.00               เรงดวน

มอบเสื้อฝกปฏิบัติงาน

ประจําเดือนธันวาคม 2564



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

31 ขออนุมัตจิัดทําเอกสารโครงการลงพื้นที่รายวิชา 1,200.00               อว.78.0127/2762 ลว.30.12.2564 1,200.00               เรงดวน

อจนส 315 ธุรกิจเพื่อสังคม

32 ขออนุมัตดํิาเนินการซื้อเครื่องวิเคราะหโลหะฯ 7,490,000.00         อว.78.0127/2717 ลว24.12.2564 7,473,950.00          

pr1470000956 po4470000065

33 ขออนุมัตหิลักการซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1,820,000.00         อว.78.0127/2733 ลว28.12.2564 1,820,000.00          

4 รายการ

34 ขออนุมัตจิัดโครงกาสรมองทางหลังจบ 20,256.00             อว.78.0127/2554 ลว02.12.2564

คาจางเหมารถพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 3,500.00               pr1470000992 po3470000890 3,500.00               

คาปาย 1,500.00               pr1470000993 po3470000889 1,500.00               

35 ขออนุมัตหิลักการโครงการพิธีไหวครู ลูกพระบิดา 15,050.00             อว.78.0127/2765 ลว30.12.2564 15,050.00              

นอมศรัทธา บูชาครู

คาปาย/เกียรติบัตร 2,050.00               pr1470000930 po3470000912 2,050.00               

ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

1 ขออนุมัตหิลักการซื้อเคร่ืองถายเอกสารสําหรับผลิต 15,000.00             อว.78.0127/11 ลว05.01.2565 15,000.00              

ขอสอบ pr1470000994 po3470000907

2 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุและอุปกรณโครงการบูรณาการ 10,020.00             อว.78.0127/13 ลว05.01.2565 10,020.00              เรงดวน

การเรยีนการสอนดานสังคมและสิ่งแวดลอม po3470000891

3 ขออนุมัตเิชาสัญญาณเน็ต อ.หอพัก ต.สรางนกทา 3,210.00               อว.78.0127/30 ลว07.01.2565 3,210.00               เรงดวน

ต.ค.64

4 ขออนุมัตหิลักการซื้อตูเก็บเอกสารและตูเหล็กเก็บ 24,700.00             อว.78.0127/48 ลว10.01.2565 24,700.00              

เอกสาร pr1470001041 po3470000904

5 ขออนุมัตจิัดหารคาวัสดุและอุปกรณโครงการ 24,000.00             อว.78.0127/59 ลว10.01.2565 24,000.00              เรงดวน

ประชาสัมพันธในงานฮีตสิบสองฯ po3470000892

6 ขออนุมัตหิลักการสอบเทียบเครื่องวัดความเปนกรด 4,066.00               อว.78.0127/12 ลว05.01.2565 4,066.00               

ดาง pr1470000957 po3470000893

ประจําเดือนมกราคม 2565



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

7 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาซอมแซมเคร่ืองปรับ 13,000.00             อว.78.0127/78 ลว11.01.2565 13,000.00              

อากาศพรอมอุปกรณ pr1470000991 po3470000914

8 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนศูนย 64,273.00             อว.78.0127/02 ลว04.01.2565 64,273.00              

สุขภาวะครอบครัว

คาวัสดอุุปกรณ 19,848.00             pr1470001005 po3470000899 19,848.00              

คาตกแตงสถานที่ 2,000.00               pr1470001006 po3470000900 2,000.00               

คาวัสดอุุปกรณ น้ํามันพืช 575.00                 pr1470001007 po3470000901 575.00                  

คาวัสดอุุปกรณ ปาย 41,850.00             pr1470001008 po3470000902 41,850.00              

9 ขออนุมัตหิลักการซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูงเก็บ 32,000.00             อว.78.0127/112 ลว18.01.2565 32,000.00              

อุปกรณทางการแพทย pr1470001026 po3470000921

10 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุและอุปกรณโครงการลงพ้ืนที่ฯ 420.00                 อว.78.0127/119 ลว18.01.2565 420.00                  เรงดวน

11 ขออนุมัตเิชาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตหอพัก 214.00                 อว.78.0127/106 ลว18.01.2565 214.00                  เรงดวน

นักศึกษา 1 ต.สรางนกทา

12 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อวัสดุผสมดินปลุกตนไม 2,600.00               อว.78.0127/118 ลว18.01.2565 2,600.00               

แกลบดิบ 600.00                 pr1470001009 po3470000911 600.00                  

คาขุยมะพราว/เปลือกมะพราว/แกลบดํา 1,600.00               pr1470001010 po3470000909 1,600.00               

ขี้วัว 400.00                 pr1470001023 po3470000915 400.00                  

13 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อวัสดุอุปกรณดานความ 50,076.00             อว.78.0127/120 ลว18.01.2565 50,076.00              

ปลอดภัย pr1470001022 po3470000917

14 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 19,717.00             อว.78.0127/117 ลว18.01.2565 19,717.00              

หลักสูตรเกษตร pr1470001021 po3470000927

15 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 31,795.00             อว.78.0127/149 ลว18.01.2565 31,795.00              

หลักสูตรสาสุข pr1470001003 po3470000913

16 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 14,525.00             อว.78.0127/150 ลว18.01.2565 14,525.00              



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต pr1470001025

17 ขออนุมัตจิางเหมาทําปายไวนิลและทําเอกสาร 13,000.00             อว.78.0127/173 ลว19.01.2565 13,000.00              เรงดวน งบ64

โครงการฝกปฏิบัติงานสาสุข po3470000895

18 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุอุปกรณและจางเหมารถโครงการ 5,500.00               อว.78.0127/178 ลว20.01.2565 5,500.00               เรงดวน

กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ po3470000896

19 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุอุปกรณโครงการติดตามประเมินผลฯ 114,200.00            อว.78.0127/167 ลว19.01.2565 114,200.00            เรงดวน

U2T po3470000897

20 ขออนุมัตจิางเหมาทําคลิปสื่อการเรียนการสอนและ 76,000.00             อว.78.0127/190 ลว21.01.2565 76,000.00              เรงดวน งบ64

ตัดตอคลิปโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฯ po3470000898

21 ขออนุมัตหิลักการซื้ออุปกรณปลูกพืชไรดิน 4,700.00               อว.78.0127/189 ลว21.01.2565 4,700.00               

pr1470001031 po3470000910

22 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อ หนังสือ ตํารา หลกัสูตร 3,080.40               อว.78.0127/195 ลว24.01.2565 3,080.40               

ศิลปศาสตรบัณฑิตฯ pr1470000995 po3470000906

23 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาออกแบบสื่อโปรเตอรฯ 10,000.00             อว.78.0127/196 ลว24.01.2565 1,000.00               

pr1470000996 po3470000908

24 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อ หนังสือ ตํารา หลกัสูตร 4,995.00               อว.78.0127/197 ลว24.01.2565 4,995.00               

ศิลปศาสตรบัณฑิตฯ pr1470000997 po3470000905

25 ขออนุมัตหิลักการจางเหมากอสรางทางเช่ือมฯ 99,500.00             อว.78.0127/212 ลว25.01.2565 99,300.00              

pr1470001014 po3470000929

26 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาปรับปรุงโรงตากผาฯ 21,200.00             อว.78.0127/213 ลว25.01.2565 21,200.00              

pr1470001045 po3470000931

27 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาโรงจอดรถฯ 275,089.30            อว.78.0127/214 ลว25.01.2565 275,000.00            

pr1470001043 po3470000923

28 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลัก 178,190.00            อว.78.0127/211 ลว25.01.2565 178,190.00            

สูตร สบ. pr1470001024 po3470000916

29 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลัก 2,130.00               อว.78.0127/221 ลว26.01.2565 2,130.00               



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

หลักสูตรเกษตร

30 ขออนุมัตหิลักการซอมบํารุงตามระยะการใชงาน 2,975.67               อว.78.0127/223 ลว26.01.2565 2,975.67               

และเปลี่ยนอะไหลรถยนตราชการ นข1561 อจ. pr1470000998 po3470000903

31 ขออนุมัตซ้ืิอชุดอุปกรณโสตทัศนูปกรณฯ 499,200.00            อว.78.0127/232 ลว27.01.2565 499,200.00            

pr1470001044 po3470000924

32 ขออนุมัตซ้ืิอกลองวงจรปดอาคารเรียนรวม 74,200.00             อว.78.0127/233 ลว27.01.2565 74,200.00              

pr1470001046 po3470000930

33 ขออนุมัตหิลักการจางเหมางานปรับปรุงถนนฟารม 205,900.00            อว.78.0127/242 ลว31.01.2565 205,900.00            

เกษตร pr1470001027 po3470000925

34 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น สแตน 60,000.00             อว.78.0127/42 ลว07.01.2565 60,000.00              

เลสแบบตอทอประปาพรอมเคร่ืองกรองน้ํา pr1470001051 po3470000932

35 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อตูเย็น ขนาด 14.2 คิว และ 44,200.00             อว.78.0127/43 ลว07.01.2565 44,200.00              

ไมโครเวฟ pr1470001000 po3470000934

ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

1 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียน 6,970.00               อว.78.0127/301 ลว03.02.2565 6,970.00               

การสอน สาขาวิชาเกษตรศาสตร pr1470001013 po3470000919

2 ขออนุมัตซิอมแซมเครื่องถายภาพแถบสารพันธุกรรม 16,050.00             อว.78.0127/307 ลว08.02.2565 16,050.00              

บนแผนเจล pr1470001042 po3470000922

3 ขออนุมัตซ้ืิอสารเคมีสําหรบัเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียฯ 5,136.00               อว.78.0127/337 ลว10.02.2565 5,136.00               เรงดวน

po3470000926

4 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียน 17,610.00             อว.78.0127/335 ลว10.02.2565 17,610.00              

การสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร pr1470001047 po3470000928

5 ขออนุมัตหิลักการซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียน 4,080.00               อว.78.0127/300 ลว03.02.2565 4,080.00               

การสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร pr1470001012 po3470000920

6 ขออนุมัตหิลักการจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล บอเกรอะ 1,200.00               อว.78.0127/347 ลว10.02.2565 1,200.00               

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565



ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

อ.หอพัก นศ. ต.โนนหนามแทง pr1470000958 po3470000933

7 ขออนุมัตหิลักการจัดซื้อผาคลุมเกาอี้และคลุมโตะ 65,000.00             อว.78.0127/348 ลว10.02.2565 65,000.00              

pr1470001028 po3470000937

8 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาซอมบํารุงเครื่อง HPLC 62,862.50             อว.78.0127/411 ลว21.02.2565 62,862.50              

pr1470000999 po3470000935

9 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาซอมแซมอุปกรณประกอบ 7,595.00               อว.78.0127/410 ลว21.02.2565 7,595.00               

เคร่ือง HPLC pr1470001015 po3470000936

ลําดับที่ รายการ งบประมาณจัดซื้อ เลขที่อนุมัติหลักการ เบิกจายจริง การดําเนินงาน หมายเหตุ

1 ขออนุมัตซ้ืิอวัสดุและอุปกรณในการจัดการเรียนการ 1,904.00               อว.78.0127/507 ลว09.03.2565 1,904.00               เรงดวน

สอน อจกษ 234 เกษตรดิจิทัล

2 ขออนุมัตหิลักการซื้อสารเคมีสําหรบัทดสอบประ 3,745.00               อว.78.0127/520 ลว09.03.2565 3,745.00               

สิทธิภาพหมอนึ่งฆาเชื้อ pr1470001029

3 ขออนุมัตหิลักการจางเหมาโฆษณาโดยใชสื่อออนไลน 22,000.00             อว.78.0127/506 ลว09.03.2565 22,000.00              

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย pr1470001052

4 ขออนุมัตหิลักการจางซอมแซมสายสัญญาณเน็ต 3,600.00               อว.78.0127/531 ลว09.03.2565 3,600.00               

หอพัก นศ.1 ต.โนนหนามแทง pr1470001053

5 ขออนุมัตหิลักการซื้อของที่ระลึกประชาสัมพันธ 3,745.00               อว.78.0127/542 ลว10.03.2565 3,745.00               

หลักสูตรสาสุข pr1470001054

ประจําเดือนมีนาคม 2565


