
เลขที่ เริ่ม สิ้นสุด

112,973,269.00     16,963,370.00       96,009,899.00          

96,005,599.00           10,995,700.00           85,009,899.00              

ฎ.79/66  16 พย. 65  งวดที่ 1 จํานวน 316,925 บาท

ฎ.80/66  16 พย. 65  งวดที่ 2 จํานวน  226,275 บาท

ฎ.95/66 17 พย.65  งวดที่ 3  จํานวน 362,200 บาท

2  - B02101010932
โครงการเสริมความแข็งแรงของโครงสรางเสาคอนกรีตเสริมเหล็กงานกอสรางหลังคาลา

กีฬาอเนกประสงค
480,000.00               480,000.00               -                             ก.16/2565 1-ก.ย.-65 30-ก.ย.-65 บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จํากัด ฎ.2/66  18 ตค. 65

3  - B02101011032 ทาสีอาคาร 170,000.00               170,000.00               -                             จ.10/2565 20-ก.ย.-65 16-พ.ย.-65 บริษัท อูทีซีโฮม เดคคอเรชั่น จํากัด ฏ.372/66  10 มค.66

4  - B02101020131
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 32,000 บีทียู ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ
1,520,000.00             1,520,000.00             -                             ซ.44/2565 22-ก.ค.-65 30-ก.ย.-65 หจก. เอ็น พี ซับพลาย แอนด ดีเวลลอปเมน ฎ.68/66  16 พย. 65

5  - B02101030131
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
1,374,000.00             1,374,000.00             -                             ซ.49/2565 16-ส.ค.-65 15-ต.ค.-65 บริษัท ชัยเจริญ จํากัด ฎ.3/66 18 ตค. 65

6  - B02101030331
ระบบใหบริการคลาวด (Private Cloud) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

21 ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
3,791,000.00             3,791,000.00             -                             ซ.37/2565 16-มิ.ย.-65 13-พ.ย.-65 บริษัท ลานนาคอม จํากัด ฎ.155/66  28 พย.65

7  - B02101040131
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ตําบลทาอิฐ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
1,676,000.00             1,676,000.00             -                             ซ.43/2565 21-ก.ค.-65 18-พ.ย.-65 บริษัท ลานนาคอม จํากัด ฎ.179/66  6 ธค. 65

8  - B02101040231 ระบบเสียงหองประชุมขนาด 16 ที่นั่ง ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 598,000.00               598,000.00               -                             ซ.48/2565 9-ส.ค.-65 7-ธ.ค.-65 บริณัท ลานนาคอม จํากัด ฎ.178/66  6 ธค. 65

คาใชจายดําเนินการตามระยะเวลาดําเนินการของโครงการ  เงินกันสํารองเหลื่อมปตามโครงการ

โครงการ ไมไดทําสัญญา ฎ.220/66  14 ธค. 65  จํานวน 99,700 บาท

ไมไดทําสัญญา ฎ.221/66  14 ธค. 65  จํานวน 99,500 บาท

ไมไดทําสัญญา ฎ.380/66  10 มค.66 จํานวน 90,000 บาท

ไมไดทําสัญญา ฎ.381/66  10 มค.66 จํานวน 95,000 บาท

ไมไดทําสัญญา ฎ.382/66  10 มค.66 จํานวน 97,000 บาท

10            - B02201010132 อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ 18,686,200.00           -                          18,686,200.00              ก.20/2564 21-ก.ย.-64 5-มี.ค.-66 บริษัท ทรูเวิรค กรุป จํากัด ทําสัญญา64 ผูกพัน งปม.3 ป 64 65 และ66

เลขที่ เริ่ม สิ้นสุด

11            - B02101010132
กอสรางอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ
20,000,000.00           -                          20,000,000.00              ก.14/2565 6-ก.ค.-65 2-พ.ค.-66 บริษัท พ-ไรทแอนดบริส จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

12            - B02101010732 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 529,999.00               -                          529,999.00                   ก.17/2565 15-ก.ย.-65 12-ม.ค.-66 บริษัท ฟวเจอรดีลักซ จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

13            - B02101010832
ปรับปรุงอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ
6,560,000.00             -                          6,560,000.00                ก.1/2566 10-พ.ย.-65 9-พ.ค.-66 หจก. พิชยุทธ (1996) ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

14            - B02201010232 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 13,500,000.00           -                          13,500,000.00              ก.3/2566 29-ธ.ค.-65 26-มิ.ย.-66 บริษัท เจเจซี เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66  

15            - B02101030231
ครุภัณฑระบบเครือขายดิจิทัลอัจฉริยะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตําบลทา

อิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
16,110,000.00           -                          16,110,000.00              ซ.50/2565 29-ส.ค.-65 26-ม.ค.-66 บริษัท ลานนาคอม จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

16            - B02101060131
ชุดจําลองเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส ตําบลทาอิฐ อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
880,000.00               -                          880,000.00                   ซ.1/2566 19-ต.ค.-65 17-ม.ค.-66 บริษัท ไออิไทยซอฟแวร จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

รายงานภาระผูกพันตามสัญญาประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2565 (ปงบประมาณ 2565) (เพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือตามสัญญาผูกพัน) จากเงินงบประมาณแผนดิน
(รายงานจาก Management Information System มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ 16 มกราคม 2565)

หมายเหตุรหัส / หนวยงาน ชื่อกิจกรรม จํานวนเงิน ยอดจายแลวในป 2566 คงเหลือ
สัญญา

คูคา (กรณีทําสัญญา)รายการ

1

9

งบประมาณแผนดิน (เงินเหลื่อมปงบประมาณ 2565)(B) 

           --> มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

รายการ

ปรับปรุงลานกิจกรรมระหวางอาคารครุศาสตรและอาคารเรียน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
 - B02101010232 905,500.00               905,500.00               -                             ก.7/2565 5-ม.ค.-65 3-ก.ค.-65

รหัส / หนวยงาน ชื่อกิจกรรม จํานวนเงิน ยอดจายแลวในป 2566 คงเหลือ
สัญญา

หจก. อัฐพงษพันธุ

 - B03101010144 คาใชจายโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1,786,700.00             481,200.00               1,305,500.00                

คูคา (กรณีทําสัญญา) หมายเหตุ



17            - B02101060231 กระดานเซรามิคไวทบอรด ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 820,000.00               -                          820,000.00                   ซ.4/2566 7-ธ.ค.-65 4-ก.พ.-66 บริษัท อูนิเวอรแซล เน็ทคอม โซลูชั่นส จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

18            - B02101060631
ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการหลักสูตรการทองเที่ยว ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ
1,318,200.00             -                          1,318,200.00                ซ.5/2566 13-ธ.ค.-65 11-ก.พ.-66 หจก. ดีทรัพยรุงเรืองรอยเอ็ด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

19            - B02201020131
ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ
5,300,000.00             -                          5,300,000.00                ซ.2/2566 23-พ.ย.-65 2-ม.ค.-66 บริษัท มีดี โปรเฟลชั่นนอล ชอรสซิ่ง จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

13,578,670.00           2,578,670.00             11,000,000.00              

           - B02101010332
ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการ หอง1122 ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ
640,000.00               640,000.00               -                             ก.8/2565 2-ก.พ.-65 3-พ.ค.-65 บริษัท ฟอรทิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ฎ.51/66 10 พย. 65 จํานวน 384,000 บาท

บริษัท ฟอรทิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ฎ.52/66 10 พย. 65 จํานวน 256,000 บาท

           - B02101010432 ปรับปรุงอาคาร Smart farm ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1,368,670.00             1,368,670.00             -                             ก.10/2565 15-มี.ค.-65 10-ก.ย.-65 ธิติรัตนกอสราง ฎ.69/66  16 พย. 65 จํานวน 1,038,870 บาท

ธิติรัตนกอสราง ฎ.154/66  29 พย. 65 จํานวน  329,800 บาท

22            - B02101070131
ชุดกลองโทรทรรศน แบบผสม ขนาดหนากลองกวาง 8 นิ้ว ตําบลปาเซา อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
300,000.00               300,000.00               -                             ซ.19/2565 26-เม.ย.-65 29-ก.ย.-65 บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด ฎ.29/66  4 พย. 65 จํานวน  300,000 บาท

23            - B02101070231
ชุดกลองดูดาวหักเหแสง ขนาดหนากลอง 4.7 นิ้ว ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ
270,000.00               270,000.00               -                             ซ.18/2565 26-เม.ย.-65 29-ก.ย.-65 บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด ฎ.30/66  4 พย. 65 จํานวน 270,000 บาท

24            - B02101010532
ปรับปรุงหองปฏิบัติการหลักสูตรทองเที่ยวและโรงแรม ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ

 จังหวัดอุตรดิตถ
2,160,000.00             -                          2,160,000.00                ก.18/2565 19 ก.ย 2565 16-ก.พ.-66 หจก. พีเอ็มเจริญรุงเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอดเซอรวิส ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

เลขที่ เริ่ม สิ้นสุด

25            - B02101010632
ปรับปรุงอาคารสํานักงานอธิการบดีและหองประชุมมหาวิทยาลัย ตําบลทาอิฐ อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
8,840,000.00             -                          8,840,000.00                ก.2/2566 26 พ.ย.2565 24-พ.ค.-66 บริษัท กิจการรวมคคา บีบี แอนด วาย จํากัด ทําสัญญา65 ผูกพัน งปม. 2 ป  65-66

402,000.00               402,000.00               -                             

26            - B02101060331
หุนจําลองฝกทําคลอดแบบเต็มตัว (ADVANCED LUCY) ตําบลปาเซา อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
227,000.00               227,000.00               -                             ซ.36/2565 14-มิ.ย.-65 13-ส.ค.-65 หจก. บ.ีเค แพรมารเก็ตติ้ง ฎ.97/66  17 พย. 65   จํานวน 227,000 บาท

27            - B02101060431
เครื่องวัดและวิเคราะหองคประกอบของรางกาย ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ
120,000.00               120,000.00               -                             ซ.35/2565 14-มิ.ย.-65 13-ส.ค.-65 หจก. บ.ีเค แพรมารเก็ตติ้ง ฎ.96/66 17 พย. 65 จํานวน 120,000  บาท

28            - B02101060531
เตียงผูปวยไฟฟา 4 ฟงกชั่น (Super low) ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ
55,000.00                 55,000.00                 -                             วิธีการเจาะจง ไมตองทําสัญญา หจก. บ.ีเค แพรมารเก็ตติ้ง ฎ.81/66   16 พย. 65 จํานวน 55,000 บาท

2,987,000.00             2,987,000.00             -                             

29            - B02101070331
กลองจุลทรรศนคุณภาพสูงในการตรวจวัด ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ
1,992,000.00             1,992,000.00             -                             ซ.47/2565 3-ส.ค.-65 1-ธ.ค.-65 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ฎ.275/66 23 ธค. 65 จํานวน 1,992,000  บาท

30            - B02101060731 ชุดทําน้ํากลั่น ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 995,000.00               995,000.00               -                             ซ.46/2565 25-ก.ค.-65 22-พ.ย.-65 บริษัท เอส.เอ.(เขียงใหม) จํากัด ฎ.192/65 8 ธค. 65 จํานวน 995,000  บาท

20

21

           --> คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

           --> คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พยาบาล)

           --> ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายการ รหัส / หนวยงาน ชื่อกิจกรรม จํานวนเงิน ยอดจายแลวในป 2566 คงเหลือ
สัญญา

คูคา (กรณีทําสัญญา) หมายเหตุ



เลขที่ เริ่ม สิ้นสุด

4,154,100.00              4,154,100.00              -                               เงินรายได (เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย)

-                             บริษัท  กิจการรวมคา บีบี แอนด วาย จํากัด พยาบาล.28/66  20 ธันวาคม 2565  1,038,525  บาท

บริษัท  กิจการรวมคา บีบี แอนด วาย จํากัด พยาบาล.29/66  20 ธันวาคม 2565  3,115,575  บาท

รายงานภาระผูกพันตามสัญญาประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2565 (ปงบประมาณ 2565) (เพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือตามสัญญาผูกพัน) จากเงินคณะพยาบาล
(รายงานจาก Management Information System มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ 16 มกราคม 2565)

รหัส / หนวยงาน ชื่อกิจกรรม จํานวนเงิน ยอดจายแลวในป 2566 คงเหลือ
สัญญา

คูคา หมายเหตุ

4,154,100.00             

รายการ

1

              งบคณะพยาบาล(5)  (ขอใชเงินคงคลัง)

    - 502201010132 ปรับปรุงหองสํานักงานและหองปฏิบัติการ 4,154,100.00             ก.15/2565 20-ก.ค.-65 24-พ.ย.-65



เลขที่ เริ่ม สิ้นสุด

2,727,924.00              1,513,986.85  1,023,937.15
เงินกันเหลื่อมปขยายเวลาสงเอกสารการเบิกจายถึง 30 ธันวาคม 

2565 ปจจุบันเบิกจายเสร็จสิ้นแลวเงินที่เหลือเปนเงินรายได(เงิน

คงคลังมหาวิทยาลัย)

1,921,037.00             912,936.85               1,008,100.15                

2            - C02201010144 คาเชาที่ดินรถไฟ 25,000.00                 -                          25,000.00                    

3            - C02201010244 บํารุงระบบโปรแกรม 3 มิติ 100,000.00               -                          100,000.00                   

4            - C02201010344 คาคุมงานกอสราง 50,000.00                 42,500.00                 7,500.00                      คาตอบแทน ไมทําสัญญา รด. 11/66  21 ตค. 65 จํานวน 42,500  บาท

5            - C02201010444 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 364,500.00               364,450.00               50.00                          คาใชจายในการดําเนินงาน ไมทําสัญญา รด47,48,51,54,74,78,79,80,100,106 และ 285/66 

6            - C02201010544 การจัดงานกีฬาฯ งานสันทนาการ 100,000.00               100,000.00               -                             คาใชจายในการดําเนินงาน ไมทําสัญญา รด.49,50,52,53,59และ77/66

7            - C02201010644 คาใชจายดําเนินงาน 992,537.00               116,986.85               875,550.15                   คาใชจายในการดําเนินงาน ไมทําสัญญา รด.39,75,76,105,121และ200/66

8            - C02201030131 ครุภัณฑระบบเครื่องกระจายเสียง 289,000.00               289,000.00               -                             ซ.53/2565 30-ก.ย.-65 29-ต.ค.-65 บริษัท ดีดีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รด.131/66 15 พย. 65 จํานวน 289,000 บาท

18,500.00                 17,990.00                 510.00                        

9            - C02101010144 จัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 18,500.00                 17,990.00                 510.00                        ไมทําสัญญา รด.242และ243/66

28,387.00                 13,060.00                 15,327.00                    

10            - C02201020144 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11,345.00                 6,260.00                   5,085.00                      คาอาหารกับคาเบ้ียประชุม ไมไดทําสัญญา รด.10 และ 13/66

11            - C02201020221 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17,042.00                 6,800.00                   10,242.00                    คาตอบแทน ไมทําสัญญา รด.12/66

760,000.00               570,000.00               190,000.00                   

12            - C03101010122 คาสาธารณูปโภค 760,000.00               570,000.00               190,000.00                   ช.13/65  1-มิย-65 31-มีค-65 หจก.สยามอีบีสซีเนส เบิกจายรายเดือนตามสัญญาเชาใชระบบอินเตอรเน็ต 31 ม.ีค.66

หมายเหตุ  รายการภาระผูกพันที่ไดรับการอนุมัติเหตุชอบใหกันเงินเหลื่อมปเพื่อขยายเวลาการเบิกจายถึง 31 มีนาคม 2566 

คงเหลือ
สัญญา

คูคา/คาใชจาย หมายเหตุ

           --> สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           --> คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

           --> บัณฑิตวิทยาลัย 

รายงานภาระผูกพันตามสัญญาประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2565 (ปงบประมาณ 2565) (เพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือตามสัญญาผูกพัน) จากเงินรายได
(รายงานจาก Management Information System มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ 16 มกราคม 2565)

รหัส / หนวยงานรายการ ชื่อกิจกรรม จํานวนเงิน ยอดจายแลวในป 2566

งบเงินรายได (เงินเหลื่อมปงบประมาณ 2565)(C) 

           --> มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 


