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1 ตูอบความรอน (Drying Oven) ต.ค.-59 300,000              300,000           -             1 - บ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด บ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

2 เครื่องพับโลหะระบบไฮดรอลิกส ต.ค.-59 999,000              998,000 1,000          1

1. บ.สยามพร เทรดเซ็นเตอร จํากัด

2.บ.โซเพ็ค จํากัด

3.บ.เทอรมอล แมคคานิคส จํากัด

4.สแตนดารด แมชชีนทูลส

5.หจก. อ.ทองดี

6.รานพิษณุโลกซัพพลาย ไฟรแอนด

เซฟตี้

 

1.บ.เทอรมอล แมคคานิคส จํากัด

2.สแตนดารด แมชชีนทูลส

3.รานพิษณุโลกซัพพลาย ไฟร

แอนดเซฟตี้

บ.เทอรมอล แมคคานิคส

3 ตูบมเช้ือ (Cooled Incubator) ต.ค.-59 550,000              549,980.00       20              1

1. บ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

2.บ.แอนทรอนิค จํากัด

3.บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด
 บ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด บ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

4 เครื่องช่ังไฟฟา 4 ตําแหนง ต.ค.-59 220,000.00      220,000.00       -             1 - บ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัดบ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

5 เครื่องวัด pH แบบตั้งโตะ ต.ค.-59 48,000.00        48,000.00        -             1 - บ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัดบ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

6
ชุดฝกปฏิบัติตัดตอภาพยนตรและ

พัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ
พ.ย.-59 1,500,000.00    1,500,000.00     -             1 บ.คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) บ.คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) บ.คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)

7
เครื่องกรองนํ้าบริสุทธ์ิ (Ultrapure 

Water System)
ต.ค.-59 400,000.00      400,000.00       -             1

-
บ. ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด บ. ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

8
ชุดการเตรียมตัวอยาง

เพื่อวิเคราะหแรธาตุและโลหะหนัก
ต.ค.-59 753,000.00      747,820.00       5,180          1 บ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด บ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัดบ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

9
ชุดทดลองระบบจําลองควบคุมการ

ผลิตแบบอัตโนมัติ
ต.ค.-59 990,000.00      965,250.00       24,750        1

1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด

2. บริษัท แอนทรอนิค จํากัด

3.หางหุนสวนจํากัด พี เค อิเล็คทริค

 แอนด เซอรวิส

4.หางหุนสวนจํากัด สตารค อินดัส

เทรียล แอนด ไดแด็กติก

1. บริษัท แอนทรอนิค จํากัด

2.หางหุนสวนจํากัด พี เค 

อิเล็คทริค แอนด เซอรวิส

3.หางหุนสวนจํากัด สตารค 

อินดัสเทรียล แอนด ไดแด็กติก

หางหุนสวนจํากัด สตารค อินดัส

เทรียล แอนด ไดแด็กติก

10 ชุดฝกเครื่องมือวัดไฟฟา ต.ค.-59 840,000.00      745,002.00       94,998        1

1. บ.ไทยจิตรเกษม จํากัด

2.  บ.เอสซีเค ซีสเต็มส จํากัด

3. บ.จีเมติกส จํากัด

1. บ.ไทยจิตรเกษม จํากัด

2.  บ.เอสซีเค ซีสเต็มส จํากัด

3. บ.จีเมติกส จํากัด

บ.จีเมติกส

ผูย่ืนเสนอราคา

งบประมาณคงเหลือ

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับ รายการ/โครงการ

แผนการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

ผูไดรับคัดเลือก หมายเหตุ

จํานวนงบประมาณ

ที่จัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายช่ือผูซื้อซอง/รับซอง
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จัดจาง
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งบประมาณคงเหลือ

ลําดับ รายการ/โครงการ

แผนการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

ผูไดรับคัดเลือก หมายเหตุ

จํานวนงบประมาณ

ที่จัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายช่ือผูซื้อซอง/รับซอง

11
หุนจําลองกลามเน้ือเต็มตัว แยกช้ินสวน

ได
ต.ค.-59 525,000.00      325,000.00       200,000       1

1. บ.รอททารีนพลัส จํากัด

2. บ.เอ็นบีเอ็นที จํากัด

3.บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจเมนท 

โซลูชั่น จํากัด

4.บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จํากัด

1. บ.เอ็นบีเอ็นที จํากัด

2.บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจ

เมนท โซลูชั่น จํากัด

3.บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จํากัด
บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจเมนท

12
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง

ในไมโครเพลท
ต.ค.-59 530,000.00      529,500.00       500            1 บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด

13 หุนฝกการฟงเสียงหัวใจและปอด ต.ค.-59 1,430,000.00    1,400,000.00     30,000        1

1.  บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจ

เมนท โซลูชั่น จํากัด

2. บ.เอ็นบีเอ็นที จํากัด

1.  บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจ

เมนท โซลูชั่น จํากัด

2. บ.เอ็นบีเอ็นที จํากัด
บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจเมนท

14
หุนจําลองชวยฟนคืนชีพผูใหญ

แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุน
ต.ค.-59 86,000.00        86,000.00        -             1

-
บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจเมนท บ.อัพไรท ซิมมูเลชั่น เมเนจเมนท

15 เครื่องปดฝากระปองแบบ manual ต.ค.-59 84,600.00        84,600.00        -             1 - บ.มัยเทค เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย บ.มัยเทค เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย

16
เครื่องทําแหงภายใตความดันและ

อุณหภูมิต่ํา(Freeze dryer)
ต.ค.-59 999,900.00      999,400.00       500            1 บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด

17 แมพิมพถวยพลาสติก ต.ค.-59 321,000.00      321,000.00       -             1 - บ.สแตนดารด แมชชินทูลส บ.สแตนดารด แมชชินทูลส

18
ตูบมอุณหภูมิต่ําพรอมระบบจําลอง

สภาวะแวดลอม
ต.ค.-59 400,000.00      400,000.00       -             1

-
บ.แลบคอนเนคชั่น บ.แลบคอนเนคชั่น

19 ตูแชขนาดใหญ 2 ประตู พ.ย.-59 100,000.00      100,000.00       -             1

-

บ.คราริตัส บ.คราริตัส

20 ปมสูญญากาศ พรอมชุดควบคุมความดัน ต.ค.-59 200,000.00      200,000.00       -             1 - บ.บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด บ.บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด

21 ชุดฝกปฏิบัติงาน Digital Painting ต.ค.-59 420,000.00      420,000.00       -             1 - หจก.เรยมอนวาย หจก.เรยมอนวาย

22 ชุดฝกเครื่องมือวัดเสมือนจริง MyDAQ ต.ค.-59 600,000.00      597,060.00       2,940          1

1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด

2. บริษัท แอนทรอนิค จํากัด

3.หางหุนสวนจํากัด พี เค อิเล็คทริค

 แอนด เซอรวิส

4.หางหุนสวนจํากัด สตารค อินดัส

เทรียล แอนด ไดแด็กติก

1. บริษัท แอนทรอนิค จํากัด

2.หางหุนสวนจํากัด พี เค 

อิเล็คทริค แอนด เซอรวิส

3.หางหุนสวนจํากัด สตารค 

อินดัสเทรียล แอนด ไดแด็กติก

บ.แอนทรอนิค

23 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน ต.ค.-59 214,000.00      214,000.00       -             1 - บ.บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด บ.บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด
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24

เครื่องทดสอบความหนาแนนของดิน

ในสนาม
ต.ค.-59 200,000.00      200,000.00       -             1

-
บ.ซี.บี.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง บ.ซี.บี.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง

25

กลองจุลทรรศนชนิด 3 กระบอกตา 

สําหรับงานวิจัยพรอมชุดถายภาพ

ระบบดิจิตอล

ต.ค.-59 245,000.00      245,000.00       -             1

-

บ.สเปซเมด จํากัด บ.สเปซเมด จํากัด

26 เครื่องวัดแอมโมเนีย ต.ค.-59 50,000.00        50,000.00        -             1 - บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด บ.ยูเนี่ยน ซายน จํากัด

27 เครื่องเจาะแขน  ต.ค.-59 580,000.00      450,000 130,000       1

1. บ.สยามพร เทรดเซ็นเตอร จํากัด

2.บ.โซเพ็ค จํากัด

3.บ.เทอรมอล แมคคานิคส จํากัด

4.สแตนดารด แมชชีนทูลส

5.หจก. อ.ทองดี

6.รานพิษณุโลกซัพพลาย ไฟรแอนด

เซฟตี้

 

1.บ.เทอรมอล แมคคานิคส จํากัด

2.สแตนดารด แมชชีนทูลส

3.รานพิษณุโลกซัพพลาย ไฟร

แอนดเซฟตี้

บ.สแตนดารด แมชชินทูลส

28 ตูดูดควันแบบเคล่ือนที่ได ต.ค.-59 100,000.00      100,000.00       -             1 - บ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัดบ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

29 เครื่องกวนสารละลายพรอมใหความรอน ต.ค.-59 125,000.00      125,000.00       -             1 - บ.คลาริตัส จํากัด บ.คลาริตัส จํากัด

30 เตาสําหรับหลอมโลหะ (Furnace) ต.ค.-59 62,100.00        62,100.00        -             1 - บริษัท มายแล็บ สเกล จํากัด บริษัท มายแล็บ สเกล จํากัด

31 เครื่องช่ัง Digital ทศนิยม 4 ตําแหนง ต.ค.-59 150,000.00      150,000.00       -             1 - บ.แลบคอนเนคชั่น บ.แลบคอนเนคชั่น

32
เครื่องวัดดูดกลืนแสงอินฟาเรด (FT-IR 

Spectrometer)
ต.ค.-59 1,200,000.00    1,187,700.00     12,300        1

1. บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด

2.บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด บ.เพอรกิน เอลเมอร จํากัด

33
เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงคขนาด 

2 ตัน 150 น้ิว
ต.ค.-59 1,500,000.00    1,495,000.00     5,000          1

1.  หจก.ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 

2.บ.บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด
1.  หจก.ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 

2.บ.บอสเซน (ประเทศไทย) 

จํากัด หจก.ซี.บี.เอ็น เอ็นจิเนียร่ิง

34 เครื่องวัดเน้ือสัมผัส ต.ค.-59 1,200,000.00    1,200,000.00     -             1

1. บ. จารพา เท็คเซ็นเตอร จํากัด

2. บ.พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง 

จํากัด

1. บ.จารพา เท็คเซ็นเตอร จํากัด

บ.จารพา เท็คเซนเตอร จํากัด
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35

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 

3,000 ANSI Lumens

ธ.ค.-59 990,000.00      586,500.00       403,500       1

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

2. บ.สยามอินเตอร เคเบิล จํากัด

3.บ. พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

4.หจก.พคุณเอ็นจิเนียร่ิง

5.หจก.บุญวันดี คอนสตรัคชั่น

6.บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

1.บ.พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

2.หจก.พคุณเอ็นจิเนียร่ิง

3.บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ 

จํากัด

บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

36 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ธ.ค.-59 960,000.00      753,200.00       206,800       1

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

2. บ.สยามอินเตอร เคเบิล จํากัด

3.บ. พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

4.หจก.พคุณเอ็นจิเนียร่ิง

5.หจก.บุญวันดี คอนสตรัคชั่น

6.บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

1.บ.พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

2.หจก.พคุณเอ็นจิเนียร่ิง

3.บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ 

จํากัด

บ.พีซี โอ.เอ เทคโนโลยี จํากัด

37 ตูอบลมรอน ต.ค.-59 70,000.00        69,800.00        200            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

38 กลองถายภาพวีดีโอ ต.ค.-59 150,000.00      150,000.00       -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

39 กลองถายรูป ต.ค.-59 80,000.00        80,000.00        -             1 - รานไอทีเน็ต รานไอทีเน็ต

40 เครื่องวัดความขุน ต.ค.-59 56,400.00        56,250.00        150            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

41 เครื่องวัดความเค็ม ต.ค.-59 30,000.00        29,925.00        75              1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

42 แซ็กโซโฟน อัลโต ต.ค.-59 178,500.00      165,000.00       13,500        1 - รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท

43 โตะพับ ต.ค.-59 132,000.00      132,000.00       -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร หจก.สากลเฟอรนิเจอร

44 เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ ต.ค.-59 35,000.00        35,000.00        -             1 - รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

45
จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาด

เสนทะแยงมุม  120 น้ิว
ต.ค.-59 312,000.00      312,000.00       -             1

-
บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

46 ชุดโตะเกาอ้ีอาจารยประจําหองเรียน ต.ค.-59 384,000.00      384,000.00       -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

47 ช้ันวางหนังสือนิทาน  Bigbook ต.ค.-59 78,000.00        78,000.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

48 ตูรูปกีตาร ต.ค.-59 112,500.00      112,500.00       -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

49 ตูกระจกบานเล่ือน พรอมฐานรอง  ต.ค.-59 22,500.00        22,500.00        -             1 - รานพร่ังพรอมครุภัณฑ รานพร่ังพรอมครุภัณฑ

50 กลองบองโก พรอมขาตั้ง ต.ค.-59 45,000.00        45,000.00        -             1 - รานพร่ังพรอมครุภัณฑ รานพร่ังพรอมครุภัณฑ

51 คียบอรดอิเล็กโทน พรอมขาตั้ง ต.ค.-59 18,900.00        18,900.00        -             1 - รานพร่ังพรอมครุภัณฑ รานพร่ังพรอมครุภัณฑ

52 ชุดเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน และขาตั้งลําโพงต.ค.-59 45,800.00        45,800.00        -             1 - รานพร่ังพรอมครุภัณฑ รานพร่ังพรอมครุภัณฑ

53 เตาเผาความรอนสูง ต.ค.-59 86,500.00        86,450.00        50              1 - บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด
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54 เครื่องวัดกรดดางและอารโอพี ต.ค.-59 28,500.00        28,350.00        150            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

55 แหลงจายไฟฟากระแสตรง ต.ค.-59 95,000.00        94,750.00        250            1 - บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด

56 เครื่องวัดคานําไฟฟา ต.ค.-59 48,300.00        48,000.00        300            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

57 เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข ต.ค.-59 61,000.00        61,000.00        -             1 - รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

58 กลองจุลทรรศน แบบสเตอริโอ ต.ค.-59 135,000.00      133,500.00       1,500          1 - บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด

59 เครื่องวัดความจุปอด แบบแหง ต.ค.-59 37,600.00        37,600.00        -             1 - รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

60

เครื่องวัดความออนตัวดานหนาแบบ

ดิจิตอล
ต.ค.-59 62,000.00        62,000.00        -             1

-
รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

61

เครื่องวัดอุณหภูมิ ใชแสงอินฟาเรด

ระยะไกล
ต.ค.-59 34,400.00        34,080.00        320            1

-
บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด

62 เครื่องวัดคลอรีน ต.ค.-59 56,400.00        56,100.00        300            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

63
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความช้ืน 

แสง  และเสียง แบบดิจิตอล
ต.ค.-59 27,600.00        27,450.00        150            1

-
บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

64 เครื่องวัดออกซิเจนในนํ้า ต.ค.-59 52,800.00        52,650.00        150            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

65 กลองจุลทรรศน แบบพกพา ต.ค.-59 25,500.00        25,200.00        300            1 - บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด

66 เครื่องวัดโออารพีและอุณหภูมิ ต.ค.-59 84,000.00        83,670.00        330            1 - บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด

67 เครื่องวัดมัลติมิเตอร ต.ค.-59 32,500.00        32,350.00        150            1 - บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด บ.จี.เอ็ม.ที จํากัด

68 ตูเก็บสารเคมี ต.ค.-59 90,000.00        89,875.00        125            1 - บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด บ.เอ็น.ที.เค.ไซแอนติฟค จํากัด

69

โปรแกรมสําเร็จรูป Easy ACC 

Accountingfor windows

 (Network 50 User)

พ.ย.-59 111,300.00      111,280.00       20              1 - บ.บิซิเนส ซอฟต จํากัด บ.บิซิเนส ซอฟต จํากัด

70 โรงละครหุน ต.ค.-59 55,000.00        55,000.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

71 ชุดการสอนของแม ต.ค.-59 19,500.00        19,500.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

72 ชุดแสดงพัฒนาการของทารกในครรภ ต.ค.-59 42,000.00        42,000.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

73 บานตุกตาในฝนรวมเฟอรนิเจอร ต.ค.-59 13,000.00        13,000.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

74 ชุดส่ือเครื่องดนตรี ต.ค.-59 21,900.00        21,900.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

75 ชุดบทบาทสมมุติ ต.ค.-59 24,000.00        24,000.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คริค

76 แซ็กโซโฟน เทนเนอร ต.ค.-59 208,500.00      208,500.00       -             1 - รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท

77 ปากแซ็ก อัลโต ต.ค.-59 17,400.00        17,400.00        -             1 - รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท

78 ปากแซ็ก เทนเนอร ต.ค.-59 22,200.00        22,200.00        -             1 - รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท รานดีดีมิวสิค ซาวด แอนด ไลท

79 เบาะยิมนาสติก ต.ค.-59 308,000.00      308,000.00       -             1 - รานนาโน สปอรต รานนาโน สปอรต

80 ทรัมโบน อัลโต 64,000.00        - - 1 ยกเลิก ยกเลิก
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81

เครื่องช่ังนํ้าหนักวัดเปอรเซ็นตไขมัน

และองคประกอบภายในรางกายแบบ

วิเคราะหแยกสวน

ต.ค.-59 80,000.00        80,000.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

82 รถเข็นฟุตบอล ตะแกรงเหล็ก ต.ค.-59 30,000.00        30,000.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

83 รถเข็นเก็บลูกเทนนิส ต.ค.-59 17,000.00        17,000.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

84 นาฬิกาจับเวลา แบบตั้งโตะ ต.ค.-59 16,000.00        16,000.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

85 แทนรับรางวัล ต.ค.-59 22,000.00        22,000.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

86 เครื่องวัดกําลังหลังและขา แบบตัวเลข ต.ค.-59 91,600.00        91,600.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

87 เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบตัวเลข ต.ค.-59 21,500.00        21,500.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

88 เครื่องวัดความดันและอัตราชีพจรขณะพักแบบอัตโนมัติต.ค.-59 16,000.00        16,000.00        -             1 รานโมโนแคมปปง รานโมโนแคมปปง

89 เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ต.ค.-59 25,000.00        25,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

90 ขาตั้งกลอง ต.ค.-59 84,000.00        84,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

91 ชุดอุปกรณตัดตอสัญญาณภาพ ต.ค.-59 53,300.00        53,300.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

92 เลนสเมาท (Lens Mount) ต.ค.-59 25,000.00        25,000.00        -             1 - รานไอทีเน็ต รานไอทีเน็ต

93 แฟลช ระบบ E-TTL II ต.ค.-59 10,000.00        10,000.00        -             1 - รานไอทีเน็ต รานไอทีเน็ต

94

ชุดกลองดิจิตอลชนิดพรอมเลนส

และขาตั้งกลอง
ต.ค.-59 60,000.00        60,000.00        -             1

-
หจก.เจียมจิตต 96 เซอรวิส หจก.เจียมจิตต 96 เซอรวิส

95 เครื่องคาริเบทจอมอนิเตอร ต.ค.-59 45,000.00        45,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร

96 เครื่องวัดแสงสําหรับงานถายภาพ ต.ค.-59 45,000.00        45,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร

97 ขาตั้งกลองวิดีโอชนิด 3 ขา ต.ค.-59 48,000.00        48,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร

98 ไมโครโฟนแบบไรสาย ชนิดมือถือ UHF ต.ค.-59 42,000.00        42,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

99 ระบบเสียงพรอมติดตั้ง ธ.ค.-59 1,160,000.00    688,800.00       471,200       1

1.บ. สยามอินเตอร เคเบิล จํากัด

2.บ. พี.ซี.ซี.พลัส จํากัด

3.บ. พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

4.หจก. นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

5.หจก.ชัยพรกอสราง1993

6.หจก.บุญวันดี คอนสตรัคชั่น

7. บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

8.สยามอินเตอร อิเล็คทริค 

เพชรบูรณ

1.บ. พี.ซี.ซี.พลัส จํากัด

2.บ. พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

3.หจก.ชัยพรกอสราง1993

4. บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ 

จํากัด

บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

100 เครื่องควบคุมกลองวงจรปด ต.ค.-59 95,000.00        95,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

101

เครื่องตัดตอระบบความละเอียดสูง 

(HD) พรอมอุปกรณประกอบ
ต.ค.-59 194,000.00      194,000.00       -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด
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102 เครื่องบันทึกระบบความละเอียดสูง (HD) ต.ค.-59 100,000.00      100,000.00       -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

103 เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ต.ค.-59 100,000.00      100,000.00       -             1

104 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ต.ค.-59 65,000.00        65,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

105

ชุดเครื่องเสียงสําหรับหองเรียน 

พรอมติดตั้ง
ต.ค.-59 240,000.00      240,000.00       -             1

หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คตริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คตริค

106 เ พ.ย.-59 90,000.00        90,000.00        -             1 หจก.เจียมจิตต 96 เซอรวิส หจก.เจียมจิตต 96 เซอรวิส

107

ชุดไฟแบบแขวนเพดาน พรอมราง

 ขาสปริง และติดตั้ง
ต.ค.-59 80,000.00        80,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร

108

ชุดเครื่องเสียงสําหรับเคล่ือนที่พรอม

ไมลครอบศีรษะและมือถือ ยาน UHF
ต.ค.-59 79,600.00        79,600.00        -             1 - หจก.สากลเฟอรนิเจอร หจก.สากลเฟอรนิเจอร

109

เครื่องขยายเสียง (Power Amp) 

ขนาด 150 วัตต พรอมลําโพง
ต.ค.-59 30,000.00        25,500.00        4,500          1 - หจก.เอส วี ดี คอมพิวเตอร หจก.เอส วี ดี คอมพิวเตอร

110

เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟน

ชุดกลาง
ต.ค.-59 60,000.00        56,000.00        4,000          1 หจก.เอส วี ดี คอมพิวเตอร หจก.เอส วี ดี คอมพิวเตอร

111 น่ังรานเหล็ก ต.ค.-59 42,000.00        42,000.00        -             1 รานรุงเจริญวัสดุภัณฑ รานรุงเจริญวัสดุภัณฑ

112 ตูเหล็ก ขนาด 19 U ต.ค.-59 20,000.00        20,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

113 บอรด ต.ค.-59 20,700.00        20,700.00        -             1 รานพร่ังพรอมครุภัณฑ รานพร่ังพรอมครุภัณฑ

114 ช้ันวางหนังสือ แบบ 4 ชอง ต.ค.-59 105,000.00      105,000.00       -             1 หจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คตริคหจก.สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คตริค

115 ชุดโตะและเกาอ้ียาวสําหรับหองโถง ต.ค.-59 36,000.00        36,000.00        -             1 รานกิรณา รานกิรณา

116
ชุดรางดอลล่ีชนิดรางคู สําหรับการ

ผลิตรายการโทรทัศน
ต.ค.-59 75,000.00        75,000.00        -             1 - บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร (1993บ.คอมพิวเตอรและติวเตอร (1993) จก

117 เครื่องทําแหงแบบพนฝอย

ต.ค.-59 2,300,000.00 2,294,875.00 5,125          1

1.บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด

2.บ.โปรเจ็กท อินเตอรเทค จํากัด

3.บริษัท แม็กโครแมช จํากัด

4.บ.ยูโร เบสท เทคโนโลยี จํากัด

5.หจก.ว.วุฒิชัย ซัพพลาย

6. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน

7.บ. พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง 

จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา 

ซายน

2.บ. พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง

 จํากัด

บ.พีพี เคมีคอลแอนดโฮลดิ้ง จํากัด
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118
ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ ขนาดไมนอย

กวา 400 เลขหมาย พรอมติดตั้ง
ธ.ค.-59 4,000,000.00 3,988,800.00 11,200        1

1.บ.โฟนนิค(ประเทศไทย) จํากัด

2.บ.เมกกา เทคโนโลยี จํากัด

3.บ.บ๊ิกดี้กรีน1 จํากัด

4.หจก.บี.ที.เอ็นจิเนีย

5.หจก.สิณารัตนกอสราง

6.หจก. พรหมเพชร

7. ซิวอีเล็คตริด เซลส แอนด เซอรวิส

8.บริษัท คอมพิวเตอรแลนด โอเอ 

จํากัด

 

1. ซิวอีเล็คตริด เซลส แอนด 

เซอรวิส

2.บริษัท คอมพิวเตอรแลนด โอ

เอ จํากัด
บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

119 ชุดฝกควบคุมเครื่องกลไฟฟา ต.ค.-59 3,600,000.00 3,564,063.00 35,937        1

1.บ. โปรเจ็กท อินเตอรเทค จํากัด

2.บริษัท ไทยจิตรเกษม จํากัด

3.เอ.ที.เอส.ซิสเต็มส

4.บริษัท เอสซีเค ซีสเต็มส จํากัด

5.บริษัท วินซิน เทคโนโลยี จํากัด

6.บริษัท จีเมติกส จํากัด

 จํากัด

 

1. บริษัท ไทยจิตรเกษม จํากัด

2.บริษัท จีเมติกส จํากัด

บ.จีเมติกส จํากัด

บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด1 1.หจก.บี บี พี โปรดักส

2. บ.บริบูรณกิจ 1988 จํากัด

3.บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

4.บ.โกลบิซ เวนเจอร จํากัด

5.บ. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากัด

6.บ.บิลเล่ียนแนเฟอรไนน จํากัด

1.บริษัท ไอเม็กซซีท จํากัด

2.บ.อมพิวเตอรแลนด โอเอ 

จํากัด

3.บริษัท เค.พี.ที.กลอร่ี จํากัด

120 เกาอ้ีฟงคําบรรยาย (สําหรับหองสโลป) พ.ย.-59 2,080,000.00 1,480,000.00 600,000       
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7.หจก.สินทองแสงไทย

8.บ.ออลซีท จํากัด

9.บ. ไอเม็กซซีท จํากัด

10. บ.ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด

11. ผลเจริญเกียรติ 639

12.หางหุนสวนจํากัด ชาภัทร

13.หางหุนสวนจํากัด ไชยเศวต

14.หจก.บานกรวดการโยธา

15.หางหุนสวนจํากัด อีฟกะไอซ

16.หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล

17หจก.พอรเฟคโมเดิรนโซลูชั่น

18.หจก. สิณารัตนกอสราง

19.หจก.นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

20.หางหุนสวนจํากัด ว.เจริญภัณฑ

21.บ.คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด

22.บ.เมอรร่ีแฟร (ประเทศไทย) 

จํากัด

23.บ.เพรสซิเดนท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

24.บริษัท เค.พี.ที.กลอร่ี จํากัด

25.หจก.ไทยเทอรา เอนเนอยี่

26.พุดเวิลด เฟอรนิเจอร

27.บริษัท แม็กโครแมช จํากัด

121 เกาอ้ีฟงคําบรรยาย (เกาอ้ีเลคเชอร) พ.ย.-59 2,976,000.00 2,046,000.00 930,000       1 1.หจก.จี ดับเบ้ิลยู (1996)

2.หจก.ที.เอส.เอ็ม.ซี แมชชีน

3.หจก ซีเอสเทคโนโลยีแอนดเซอรวิส

4. หางหุนสวนจํากัด บี บี พี โปรดักส

5.บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑจํากัด

6 บ.ไทยไทโย จํากัด

7.  บ.โอเรียนเต็ล อินเตอรเนชั่น

แนล คอนแทร็คส จํากัด

8.บ.บริบูรณกิจ 1988 จํากัด

9.บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

1.หจก. ที.เอส.เอ็ม.ซี แมชชีน

2.หจก.บี บี พี โปรดักส

3.บ.ไทยไทโย จํากัด

4.บ.บริบูรณกิจ 1988 จํากัด

5. บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

6. บ. เค.เอส.แอล.ออฟฟซ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

7.บ.พาโซยา จํากัด

8.บ.ไฟเบอร ริส จํากัด

9.บ.บิลเล่ียนแนเฟอรไนน จํากัด

10.บ.ชารลี เมกเกอร จํากัด

บ.เค.เอส.แอล ออฟฟส เฟอรพีออร
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11.บ. เฟสทอินดัสเตรียลโปร

ดักส (1990) จํากัด

12หจก.เพอรเฟคโมเดิรนโซลูชั่น

13.บ. เค.พี.ที.กลอร่ี จํากัด

10.บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟซ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

11.บ. จอย วิชั่น จํากัด

12.บ.พาโซยา จํากัด

13.บ. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 

(ประเทศไทย) จํากัด

14.บ.โปรเจ็กท อินเตอรเทค จํากัด

15.บ.เอส แอนด เอ็น โซลูชั่น จํากัด

16.บ.ไฟเบอร ริส จํากัด

17.บ. บิลเล่ียนแนเฟอรไนน จํากัด

18.บ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน)

19.บ.ออลซีท จํากัด

20.หจก. ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค

21หจก. เอ.ยู.เค. เฟอรนิเจอร

22.หจก. ช. ชนฑกานต

23.บ.แม็กโครแมช จํากัด

24.บจก. บ๊ิก แบค การเมนท 2011

25.บ.โปรเฟสเคมิคอล จํากัด

26. บ.ที.เค.คอนเทค จํากัด

27.บ. พัฒนการไกล จํากัด

28.หจก.เจ เอ็น เอ็น เทคโนโลยี

29.หจก. 3.ส เอเซีย

30.บ. ชารลี เมกเกอร จํากัด

31. หจก.ชาภัทร

32.หจก. ไชยเศวต

33.บ.เฟสทอินดัสเตรียลโปรดักส 

(1990) จํากัด

34.หจก.บานกรวดการโยธา

35.หจก. อีฟกะไอซ

36.หจก.สายสีแกวสกุล

37. เอ็ม แอนด เอ อินเตอรเทรดดิ้ง

38.หจก.เพอรเฟคโมเดิรนโซลูชั่น

39.หจก.สิณารัตนกอสราง

40. หจก.เพชรรวมโชค



จัดซื้อ

จัดจาง
เบิกจาย แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได
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g ผูย่ืนเสนอราคา

งบประมาณคงเหลือ

ลําดับ รายการ/โครงการ

แผนการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

ผูไดรับคัดเลือก หมายเหตุ

จํานวนงบประมาณ

ที่จัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายช่ือผูซื้อซอง/รับซอง

41.หจก.ทีเค บ๊ิกบาย

42.หจก.ตากสรรพกิจ

43.หจก. นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

44.หจก. ว.เจริญภัณฑ

45.บ.เมอรร่ีแฟร (ประเทศไทย) 

จํากัด

46.บ.เพรสซิเดนท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด

47.บ. เค.พี.ที.กลอร่ี จํากัด

48.พุดเวิลด เฟอรนิเจอร

49.เจริญซัพพลาย

50. ธนวัฒน มาเก็ตติ้ง

51.ยงวัฒนาเฟอรนิเจอร 2005

122 โรงเรือนเล้ียงไสเดือน ต.ค.-59 1,110,000.00    809,000.00       301,000       1

1.หจก.ศ.สกุลรักษ

2.หจก.ท.คุณ คอนสตรัคชั่น

3.หจก. พีเจ โฮม เซ็นเตอร

4.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

5.หจก.นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง 

6. วิโรจนฟารม 

7.หางหุนสวนจํากัด กุลเชษฐ

8.หจก.วีรพัฒนกิจ (2543)

9.หางหุนสวนจํากัด สมพร สแตนเลส

10.หจก.อิศราทีม ดีไซนแอนดดี

เวลลอปเมนท

11.หางหุนสวนจํากัด อ.ทองดี

12.หจก. วีซีเอ็น การโยธา

13.หจก. ที 99 วิศวกรรม

14.บานแกว วอเตอรซัพพลาย จํากัด

15.บริษัท ยงเส็ง ดีเวลลอปเมนท 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

1.หจก.ท.คุณ คอนสตรัคชั่น

2.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

3.หจก.นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง 

4. วิโรจนฟารม 

5.หางหุนสวนจํากัด สมพร 

สแตนเลส

6.หจก. ที 99 วิศวกรรม

หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร



จัดซื้อ

จัดจาง
เบิกจาย แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได
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g ผูย่ืนเสนอราคา

งบประมาณคงเหลือ

ลําดับ รายการ/โครงการ

แผนการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

ผูไดรับคัดเลือก หมายเหตุ

จํานวนงบประมาณ

ที่จัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายช่ือผูซื้อซอง/รับซอง

123
หลังคาคลุมดาดฟากลุมอาคาร

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต.ค.-59 1,840,000.00    1,287,000.00     553,000       1

1.บริษัท ไทย รีโนเวท จํากัด

2.หางหุนสวนจํากัด  ศ.สกุลรักษ

3.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร 

4.หจก.นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

5. หจก.ชัยพรกอสราง1993

6. หจก.ขันทองเจริญทรัพย กอสราง

7.หจก.เจ ที เค คอนสตรัคชั่น

8.หจก.อิศราทีม ดีไซนแอนดดีเวลล

อปเมนท

9.หางหุนสวนจํากัด อ.ทองดี

1.บริษัท ไทย รีโนเวท จํากัด

2.หจก. ศ.สกุลรักษ

3หจก. พรหมเพชร 

4.หจก.นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

5. หจก.ชัยพรกอสราง1993

6. หจก.ขันทองเจริญทรัพย 

กอสราง

7.หจก.เจ ที เค คอนสตรัคชั่น

8.หจก.อิศราทีม ดีไซนแอนดดี

เวลลอปเมนท

9.หางหุนสวนจํากัด อ.ทองดี

 หจก.ขันทองเจริญทรัพย กอสราง

หจก.อิศราทีม ดีไซนแอนด

ดีเวลลอปเมนท

1.หจก.ศ.สกุลรักษ

2.หจก.ท.คุณ คอนสตรัคชั่น

3.หจก. พีเจ โฮม เซ็นเตอร

4.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

5.หจก.นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง 

6. วิโรจนฟารม 

7.หางหุนสวนจํากัด กุลเชษฐ

8.หจก.วีรพัฒนกิจ (2543)

9.หางหุนสวนจํากัด สมพร สแตนเลส

10.หจก.อิศราทีม ดีไซนแอนดดี

เวลลอปเมนท

11.หางหุนสวนจํากัด อ.ทองดี

12.หจก. วีซีเอ็น การโยธา

13.หจก. ที 99 วิศวกรรม

14.บานแกว วอเตอรซัพพลาย จํากัด

15.บริษัท ยงเส็ง ดีเวลลอปเมนท 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

16.หางหุนสวนจํากัด กิจเจริญสุโชติ

17.หจก.ขวัญเมืองกอสราง 2008

18.หจก. เมธาวัชรินทร 51 กอสราง

19.รานเจริญฟารมา

1.หจก.ท.คุณ คอนสตรัคชั่น

2.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

3. วิโรจนฟารม 

4.หจก.วีรพัฒนกิจ (2543)

5.หางหุนสวนจํากัด สมพร 

สแตนเลส

6.หจก.อิศราทีม ดีไซนแอนดดี

เวลลอปเมนท

7.หจก. วีซีเอ็น การโยธา

8.หจด. กิจเจริญสุโชติ

9..หจก.ขวัญเมืองกอสราง 2008

10.หจก. เมธาวัชรินทร 51 

กอสราง

11.รานเจริญฟารมา
1124 โรงเรือนเล้ียงไกกระดูกดํา พ.ย.-59 1,405,000.00    1,010,000.00     395,000       



จัดซื้อ

จัดจาง
เบิกจาย แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได
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งบประมาณคงเหลือ

ลําดับ รายการ/โครงการ

แผนการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

ผูไดรับคัดเลือก หมายเหตุ

จํานวนงบประมาณ

ที่จัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายช่ือผูซื้อซอง/รับซอง

126

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

มี.ค.-58 49,305,000.00 49,305,000.00 -             1

1.บริษัท วรนิทัศน จํากัด

2.บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด

3.บ.วี.สถาปตย จํากัด

4.สันติรัตนโกสุม

1.บริษัท วรนิทัศน จํากัด

2.บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ 

จํากัด

3.บ.วี.สถาปตย จํากัด

บ.วี.สถาปตย จํากัด

127

ปรับปรุงถนนเสนรองภายในมหาวิทยาลัย ธ.ค.-59 5,000,000.00 3,957,000.00 1,043,000    1

1.บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด

2.บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

3.หางหุนสวนจํากัด คลังไมวัสดุ

4.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

5..หจก. นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

6.หจก.เทพเกสรคอนสตรัคชั่น

7.บริษัท วี.สถาปตย จํากัด

8.บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จํากัด

1.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

2..หจก. นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

3.หจก.เทพเกสรคอนสตรัคชั่น

4.บริษัท วี.สถาปตย จํากัด

5.บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ 

จํากัด
บ.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จํากัด

1.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

2.หจก.วีรพัฒนกิจ (2543)

3.หจก.ขันทองเจริญทรัพย กอสราง

4.หางหุนสวนจํากัด สมพร สแตนเลส

5.หางหุนสวนจํากัด อ.ทองดี

6.หางหุนสวนจํากัด วีซีเอ็น การโยธา

7.หางหุนสวนจํากัด ที 99 วิศวกรรม

8.หจก.พงษพัฒนเพชรบูรณ

9.หจก.ถนอมทรัพย คอนสตรัคชั่น 

(1967)

10.บ.บานแกว วอเตอรซัพพลาย 

จํากัด 

11. บริษัท ยงเส็ง ดีเวลลอปเมนท 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

998,700.00      729,000.00       

1.หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร

2.หจก.ขันทองเจริญทรัพย 

กอสราง

3.หจก.สมพร สแตนเลส

4.หางหุนสวนจํากัด อ.ทองดี

5.หจก. วีซีเอ็น การโยธา

6.หจก.พงษพัฒนเพชรบูรณ

7.หจก.ถนอมทรัพย คอน

สตรัคชั่น 

หางหุนสวนจํากัด พรหมเพชร269,700       1125

หลังคาคลุมที่จอดรถยนตและลานจอด

รถยนตอาคารหอพักพนักงานและ

บุคลากร

ต.ค.-59



จัดซื้อ

จัดจาง
เบิกจาย แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได
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งบประมาณคงเหลือ

ลําดับ รายการ/โครงการ

แผนการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ

ผูไดรับคัดเลือก หมายเหตุ

จํานวนงบประมาณ

ที่จัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

รายช่ือผูซื้อซอง/รับซอง

128 ปรับปรุงถนนเสนหลักภายในมหาวิทยาลัย ธ.ค.-59 15,480,000.00 14,990,000.00 490,000       1

1.บริษัท ประยูรชัย (1984) จํากัด

2.บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

3.บริษัท ศรีภูมิการโยธา จํากัด

4.บริษัท อุบลสถาปตย จํากัด

5.หจก.บานไผธนทรัพย

6.บัวขาวเฟอรนิเจอร

7.หางหุนสวนจํากัด นฤนาท (2001)

8.หจก. นพคุณเอ็นจิเนียร่ิง

9.หจก.เทพเกสรคอนสตรัคชั่น

10.บริษัท วี.สถาปตย จํากัด

11. บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จํากัด

1. หจก.เทพเกสรคอนสตรัคชั่น

2.บ. ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จํากัด

บ.ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จํากัด

129 ศูนยประชุมอเนกประสงคพรอมลานจอดรถ มี.ค.-59 33,056,000.00 33,056,000.00 -             1 บ.วี.สถาปตย จํากัด บ.วี.สถาปตย จํากัด บ.วี.สถาปตย จํากัด

149,961,500.00 143,648,330.00 6,249,170    100 20 - - - 9 รวม


