
1 ระบบชุดประชุมทางไกลผ่านภาพและเสียง กองทุนสินทรัพย์ถาวร 1 ชุด  /  /  / 135,000.00   เงินรายได้ 132,900.00   /  /  -  -  -

พร้อมติดตังห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

แผนงานการเรียนการสอน 

2 ระบบชุดประชุมดิจิตอลพร้อมติดตัง กองทุนสินทรัพย์ถาวร 1 ชุด  /  /  / 320,000.00   เงินรายได้ 305,500.00   /  /  -  -  -

ห้องประชุมหกเหลียม คณะบริหารธุรกิจ 

แผนงานการเรียนการสอน 

สรุปผลการจดัซือจัดจ้างครุภณัฑ์จากเงินงบประมาณรายได้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

รายการลาํดบัที
กองทุน/หน่วยงาน/

แผนงาน

จาํนวน

(หน่วยนบั)

แผนการจ่ายเงินลกัษณะการจดัหา แผนปฏิบตัิการวธีิการดาํเนินการจดัหา
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คดัเลือก
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มี ไม่มี
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ไม่

เป็นไป

ตามแผน

คาดวา่จะ

ลงนามใน

สญัญา 

(เดือน / ปี)

งบประมาณ

ทีไดรั้บอนุมตัิ

คาดวา่จะ

มีการส่ง

มอบ 

(เดือน / ปี)

เงินนอก

งบประมาณ

หรือเงิน

สมทบ

TOR หรือ 

กาํหนด

รายละเอียดคุณ ปัญหา อุปสรรค
ขอ้เสน

อแนะ
หมายเหตุ

สถานะโครงการปัจจุบนั

ยกเลิก

รายการ

เปลียนแปลง

รายการ

ยงัไม่ได้

ดาํเนินการ

อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการ

จดัซือจดัจา้ง

อยูร่ะหวา่ง

กระบวนการ

บริหารสญัญา

ส่ง

มอบ

งาน

ผลการดาํเนินการ

จาํนวนเงิน

ตามสญัญา/

ใบสงัซือสงั

จา้ง

ผลการดาํเนินงาน

เป็นไป

ตามแผน



 -ไม่ม-ี

ปัญหา อุปสรรค

มี ไม่มี

สถานะโครงการปัจจุบนั

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
ยกเลิก

รายการ

เปลียนแป

ลง

รายการ

ยงัไม่ได้

ดาํเนินการ

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ

จดัซือจดัจา้ง

อยู่ระหว่าง

กระบวนการ

บริหารสัญญา

ส่งมอบ

งาน

งบประมาณทีไดรั้บ

อนุมตัิ

เงินนอก

งบประมาณหรือ

เงินสมทบ

จาํนวนเงินตาม

สัญญา/ใบสงัซือสงั

จา้ง

คาดว่าจะมีการ

ส่งมอบ (เดือน /

 ปี)

TOR หรือ กาํหนด

รายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน ผลการดาํเนินการ

ผลการดาํเนินงาน

สรุปผลการจัดซือจัดจ้างครุภณัฑ์จากเงนิงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วธีิการดาํเนินการจดัหา

ลาํดบัที รายการ กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน
จาํนวน(หน่วย

นบั)

ลกัษณะการจดัหา

ขอ้เสนอแนะ หมายเหตุ
จดัซือ จดัจา้ง e-bidding คดัเลือก เฉพาะเจาะจง

ประกาศจดัซือ

จดัจา้ง (เดือน /

 ปี)

คาดว่าจะลง

นามใน

สัญญา (เดือน

 / ปี)



  -ไม่มี-

อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หมายเหตุอยูร่ะหว่าง

กระบวนการ

บริหารสัญญา

ส่งมอบ

งาน

สถานะโครงการปัจจุบนั

ยกเลิกรายการ
เปลียนแปลง

รายการ

ยงัไม่ได้

ดาํเนินการ

อยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการ

จดัซือจดัจา้ง

e-bidding คดัเลือก เฉพาะเจาะจง

ผลการดาํเนินการ

ปัญหา

มี ไม่มี

เงินนอก

งบประมาณหรือ

เงินสมทบ

จาํนวนเงินตาม

สัญญา/ใบสัง

ซือสงัจา้ง

ผลการดาํเนินงาน

เป็นไป

ตามแผน

ไม่เป็นไป

ตามแผน

สรุปผลการจัดจ้างทดีินและสิงก่อสร้าง จากเงนิงบประมาณรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ลาํดบัที รายการ กองทนุ/หน่วยงาน/แผนงาน

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศจดัซือจดั

จา้ง (เดือน / ปี)

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา (เดือน / ปี)

คาดว่าจะมีการส่ง

มอบ (เดือน / ปี)

งบประมาณทไีดรั้บ

อนุมตัิ

จาํนวน

(หน่วยนบั)

ลกัษณะการจดัหา วิธีการดาํเนินการจดัหา
TOR หรือ กาํหนดรายละเอียด

คุณลกัษณะเฉพาะ

แผนปฏิบตัิการ

จดัซือ จดัจา้ง



 - ไม่มี -

จดัจา้ง

รายการ

กองทุน/

หน่วยงา

น/

แผนงาน

จาํนวน

(หน่วยนบั)

ลกัษณะการจดัหา

ลาํดบัที รายการ

กองทุน/

หน่วยงาน/

แผนงาน

ลาํดบัที

จดัซือ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

คาดว่าจะมี

การส่งมอบ 

(เดือน / ปี)

วิธีการดาํเนินการจดัหา TOR หรือ กาํหนด

รายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะ

มี ไม่มี
ส่งมอบงาน

ปัญหา

เป็นไป

ตามแผน

ไม่เป็นไป

ตามแผน
ยกเลิกรายการ

เปลียนแปลง

รายการ

ผลการดาํเนินการ

ยงัไม่ได้

ดาํเนินการ

สรุปผลการจัดจ้างทีดินและสิงก่อสร้าง จากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ หมายเหตุ

e-bidding คดัเลือก
เฉพาะเจาะ

จง

ประกาศ

จดัซือจดัจา้ง

 (เดือน / ปี)

คาดว่าจะลง

นามใน

สัญญา 

(เดือน / ปี)

งบประมาณที

ไดรั้บอนุมติั

เงินนอก

งบประมาณ

หรือเงิน

สมทบ

จาํนวนเงิน

ตามสัญญา/

ใบสังซือสงั

จา้ง

ผลการดาํเนินงาน สถานะโครงการปัจจุบนั

อยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการจดัซือจดั

จา้ง

อยูร่ะหว่าง

กระบวนการ

บริหารสัญญา


