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อนึ่ง นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 7 คน ดังกล่าวข้างต้น ยังมีภาระความ
รับผิดชอบในการช่วยเหลือส่วนราชการในสังกัด ระดับ คณะ/ส านัก เช่น คุณภักค์สุพัชร โสภามี เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะศิลปะประยุกต์ฯ ,นายณรงค์ วงศ์นามเถาว์ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์/
เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์, นางสาวสุมาลี ภูติยา เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 
นางสาวรจนา เมษาคุณ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ,นางรุ่งนภา         
ชื่นเกษร เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ,นายวรพล   เรืองวัน,
นางสาวไกรรัชณีย์  ม่ันคง มีภาระงานเพิ่มเติมเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

นอกจากเจ้าหน้าที่รับภาระงานเพิ่มเพื่อช่วยเหลืองานพัสดุของส่วนราชการในสังกัดแล้ว 
นายรัชชนนท์  แกะมา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ยังมีภาระงานเพิ่ม คือ ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้แก่ส านักบริหารทรัพย์สินฯ/คณะบริหารศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/งานพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี รวมทั้งให้ค าปรึกษา ให้ความรู้  จัดท ามาตรการ กลไก และวางระบบการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

2.4 ปัญหาอ่ืน ๆ   
2.4.1  การรับรู้รายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ๆ ล่าช้า 
2.4.2 การรับรู้นโยบาย การจัดซื้อจัดจ้าง กรณี เปลี่ยนมิติงบประมาณจากส่วนราชการ 

ในสังกัด เป็น ความรับผิดชอบของงานพัสดุ กองคลัง  
2.4.3 การท างานเป็นทีม ขาดความเข้มแข็ง  โดยบุคคลไม่สามารถแยกแยะปัญหา

ส่วนตน กับปัญหาการท างานที่มีความเชื่อมโยงกัน ออกจากกันได้อย่างชัดเชน    
3. แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคตามข้อ 2 รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

3.๑  รูปแบบที่ 1  งานพัสดุ กองคลัง โดยผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ “สัญจร”เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 และระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย 

3.1.1 ร่วมประชุมซ้อมความเข้าใจ กับกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย “ผู้รับทุนอุดหนุน
จากแหล่งทุนภายนอก”  

3.1.2 ร่วมประชุมซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารส่วนราชการระดับ
คณะ/ส านัก 
  3.2 รูปแบบที่ 2 จัดท า “คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง” ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (ข) 

3.3 รูปแบบท่ี 3 ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมและจัดอบรมให้ความรู้ โดยงานพัสดุกองคลัง  
3.3.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม กับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพ่ือ

น าความรู้มาขยายผล หรือส่งอบรมกับกรมบัญชีกลาง หรือส านักงาน ปปช. เป็นต้น 
3.3.2 จัดท าโครงการ ฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้ ในภาพรวม เช่น  

1) โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
และการพัสดุ  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

2)  โครงการพัฒนาระบบฐานสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2560 ในการจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชี  
ประจ าปี ตามตรา 70 สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณที่มี
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 งบประมาณ

 รับจัดสรร  ขั้นตอน

จ านวน
หน่วย

นับ
 (บาท)  เลขที่ วนัเร่ิม วนัส้ินสุด  เงินเหลือจ่าย

 การจัดซ้ือจัด

จ้าง
 ผลการเบกิจ่าย

 สัญญา สัญญา สัญญา  จัดซ้ือจัดจ้าง  วธิกีารจัดซ้ือ/จ้าง  (บาท)  (โปรดระบ)ุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ราคากลาง ลงนามในสัญญา  บริหารสัญญา

งาน/โครงการ : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ครภุณัฑ์การศึกษา

1. ครุภณัฑ์การศึกษา ที่มีราคาอต่อหน่วยต ากวา่ 1 ล้านบาท

คณะศิลปประยกุต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

1.1 กระดานอจัฉริยะ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 2 ชดุ 200,000.00         20PO6103/000002 29/12/60 30/1/61 199,876.00        เฉพาะเจาะจง 124.00              เบกิจ่าย 199,876.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 199,876.00             

1.2 กีท่อผ้าส าหรับการเรียนการสอน   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 10 ชดุ 267,000.00         20PO6103/000003 29/12/61 28/5/61 267,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   บริหารสัญญา แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล

1.3 ชดุเคร่ืองมืออเนกประสงค์ Power 8 Pro   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 10 ชดุ 267,000.00         20PO6106/000001 20/3/61 19/5/61 267,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 267,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 267,000.00            

1.4 ชดุโต๊ะเขยีนแบบขนาด A0 และเกา้อีก้ลม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 30 ชดุ 180,000.00         20PO6103/000001 29/12/60 27/2/61 142,500.00        เฉพาะเจาะจง 37,500.00          เบกิจ่าย 142,500.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 142,500.00             

ส านักคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย

1.5 ระบบการ รับ-ส่ง เอกสารอเิล็กทรอนิกส์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 840,000.00         ม.อบ.(สค.)02/2561 26/1/61 11/3/61 796,230.00        เชญิชวน(bidding) 43,770.00          เบกิจ่าย 796,230.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 796,230.00       

1.6 ระบบลงเวลาปฏบิติังาน    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 550,000.00         ม.อบ.(สค.)01/2561 26/1/61 11/3/61 519,000.00        เชญิชวน(bidding) 31,000.00          เบกิจ่าย 519,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 519,000.00       

1.7 ระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวงัการท างานของระบบสารสนเทศ 1 ชดุ 40,000.00           91PR6102/000015 21/11/60 21/12/60 39,500.00         เฉพาะเจาะจง 500.00              เบกิจ่าย 39,500.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 39,500.00        

คณะนิติศาสตร์

1.8 ชดุโสตทศันูปกรณ์เพือ่การศึกษา ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 343,500.00         21PO6106/000001 2/3/61 7/3/61 343,500.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 343,500.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 343,500.00             

คณะรัฐศาสตร์

1.9ชดุเคร่ืองเสียงประจ าอาคารปฏบิติัการรวม  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 1 ชดุ 861,600.00         ม.อบ.(รศ)01/2561 28/2/61 28/4/61 850,960.30        เชญิชวน(bidding) 10,639.70          เบกิจ่าย 850,960.30         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 580,960.30            

2. ครุภณัฑ์การศึกษา ที่มีราคาอต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

ส านักคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย

1 ระบบเครือขา่ยหลักมหาวทิยาลัยเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการขา่ยเพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีติ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ1 ชดุ 6,480,000.00       ม.อบ.(สค.)03/2561 26/1/61 25/4/61 6,420,000.00     เชญิชวน(bidding) 60,000.00          เบกิจ่าย 6,420,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 6,420,000.00         

2 หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์เพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีติ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ1 ชดุ 3,170,000.00       ม.อบ.(สค.)05/2561 28/2/61 28/4/61 2,727,900.00     เชญิชวน(bidding) 442,100.00        เบกิจ่าย 2,727,900.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 2,727,900.00         

3 ระบบการประชมุอเิล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ1 ชดุ 1,631,300.00       ม.อบ.(สค.)04/2561 7/2/61 7/4/61 1,534,300.00     เชญิชวน(bidding) 97,000.00          เบกิจ่าย 1,534,300.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,534,300.00         

4 ระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ1 ชดุ 1,910,000.00       ม.อบ.(สค.)(จ)01/2561 31/3/61 25/3/62 1,900,000.00     เชญิชวน(bidding) 10,000.00          บริหารสัญญา 475,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- งวดที ่1

ผล 475,000           

คณะบริหารศาสตร์

5 ชดุเคร่ืองเสียงส าหรับการบริหารและจัดการศึกษา  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ1 ชดุ 1,646,900.00       ม.อบ.(บศ)01/2561 14/2/61 14/4/61 1,637,100.00     เชญิชวน(bidding) 9,800.00            เบกิจ่าย 1,637,100.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล

รวม 18,387,300.00     17,644,866.30   742,433.70        15,952,866.30    

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

 จ านวนเงินตามสัญญาที่กอ่หนี้แล้ว

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วนัที ่8 สิงหาคม 2561

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

รายการ

 ความคืบหน้าการด าเนินงาน

แผน/ผล

แผน/ผลการเบกิจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่กอ่หนี้ผูกพนัแล้ว)

 ขอ้มูลสัญญา ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4
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งาน/โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม

1. ครุภณัฑ์การศึกษา ที่มีราคาอต่อหน่วยต ากวา่ 1 ล้านบาท

1.1 เคร่ืองวดัแสง (Digital Light Meter)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 5 เคร่ือง 150,000.00         ม.อบ.(พศ.)09/2561 13/11/60 18/12/60 149,800.00        เฉพาะเจาะจง 200.00              เบกิจ่าย 149,800.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 149,800.00      

1.2 ชดุอา่งล้างอปุกรณ์แบบราง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 351,000.00         ม.อบ.(พศ.)23/2561 10/11/60 8/2/61 346,000.00        เฉพาะเจาะจง 5,000.00            เบกิจ่าย 346,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 346,000.00            

1.3 เคร่ืองวดัสีในน้ า   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 2 เคร่ือง 90,000.00           ม.อบ.(พศ.)14/2561 20/10/60 19/12/60 90,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 90,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 90,000.00              

1.4 เคร่ืองวดัโลหะหนักภาคสนาม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 เคร่ือง 90,000.00           ม.อบ.(พศ.)13/2561 20/10/60 19/12/60 90,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 90,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 90,000.00              

1.5 เคร่ืองตรวจวดัควนัด ารถยนต์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 เคร่ือง 550,000.00         ม.อบ.(พศ.)08/2561 28/2/61 29/5/61 520,000.00        เชญิชวน(bidding) 30,000.00          เบกิจ่าย 520,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 520,000.00            

1.6 ชดุเกบ็ตัวอยา่งอากาศแบบพกพา (Personal Sampling Pump)   ต าบล 1 ชดุ 620,600.00         ม.อบ.(พศ.)07/2561 27/2/61 27/4/61 600,000.00        เชญิชวน(bidding) 20,600.00          เบกิจ่าย 600,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 600,000.00            

1.7 เคร่ืองเกบ็ตัวอยา่งจุลชพีในอากาศ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 เคร่ือง 600,000.00         ม.อบ.(พศ.)11/2561 12/3/61 11/6/61 464,380.00        เชญิชวน(bidding) 135,620.00        เบกิจ่าย 464,380.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 464,380.00            

1.8 เคร่ืองวดัค่าการน าไฟฟา้ อณุหภมูิ และปริมาณออกซิเจนในน้ า   ต าบลเมือง 3 เคร่ือง 270,000.00         ม.อบ.(พศ.)16/2561 20/10/60 19/12/60 270,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 270,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 270,000.00            

1.9 ชดุโต๊ะประชมุพร้อมเกา้อี ้  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 131,900.00         ม.อบ.(พศ.)22/2561 10/11/60 10/12/60 130,820.00        เฉพาะเจาะจง 1,080.00            เบกิจ่าย 130,820.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 130,820.00      

1.10 ชดุเกบ็ตัวอยา่งภาคสนาม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ชดุ 70,000.00           ม.อบ.(พศ.)15/2561 20/10/60 19/12/60 70,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 70,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 70,000.00              

1.11 โปรแกรมสนับสนุนการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพืน้ที่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 1 กรม 100,000.00         ม.อบ.(พศ.)18/2561 24/11/60 23/12/60 99,510.00         เฉพาะเจาะจง 490.00              เบกิจ่าย 99,510.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 99,510.00        

1.12 ระบบภาพและเสียงหอ้งประชมุอาจารย ์ชั้น 2   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 1 ชดุ 856,700.00         ม.อบ.(พศ.)17/2561 27/4/61 25/7/61 836,000.00        เชญิชวน(bidding) 20,700.00          เบกิจ่าย 836,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 836,000.00            

1.13 ระบบภาพและเสียง (หอ้งปฏบิติัการกลาง A) ชั้น 3   ต าบลเมืองศรีไค 1 ชดุ 318,800.00         ม.อบ.(พศ.)196/2561 19/3/61 18/5/61 318,500.00        เฉพาะเจาะจง 300.00              เบกิจ่าย 318,500.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 318,500.00            

1.14 ระบบภาพและเสียง (หอ้งปฏบิติัการกลาง B) ชั้น 3   ต าบลเมืองศรีไค 1 ชดุ 318,800.00         ม.อบ.(พศ.)197/2561 19/3/61 18/5/61 318,500.00        เฉพาะเจาะจง 300.00              เบกิจ่าย 318,500.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 318,500.00            

1.15 ระบบภาพและเสียง (หอ้งประชมุ) ชั้น 3   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 1 ชดุ 687,300.00         ม.อบ.(พศ.)18/2561 27/4/61 25/7/61 672,000.00        เชญิชวน(bidding) 15,300.00          เบกิจ่าย 672,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 672,000.00            

1.16 หฟูงัชนิดสองทาง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 12 ชดุ 386,400.00         ม.อบ.(พศ.)29/2561 10/11/60 10/12/60 46,224.00         เฉพาะเจาะจง 340,176.00        เบกิจ่าย 46,224.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 46,224.00              

1.17 เคร่ืองตรวจห ูตา คอ จมูก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 15 เคร่ือง 435,000.00         ม.อบ.(พศ.)31/2561 10/11/60 9/1/61 390,000.00        เฉพาะเจาะจง 45,000.00          เบกิจ่าย 390,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 390,000.00            

1.18 เคร่ืองวดัความดันแบบปรอท   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 60 เคร่ือง 330,000.00         ม.อบ.(พศ.)28/2561 10/11/60 9/1/61 294,000.00        เฉพาะเจาะจง 36,000.00          เบกิจ่าย 294,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 294,000.00      

1.19 เตียงตรวจโรค   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 8 8 เตียง 151,200.00         ม.อบ.(พศ.)32/2561 10/11/60 9/1/61 112,000.00        เฉพาะเจาะจง 39,200.00          เบกิจ่าย 112,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 112,000.00            

1.20 เคร่ืองปั่นเหวีย่งเม็ดเลือดแดงอดัแน่น (Hematocrite centrifuge)   ต าบล 1 คร่ือง 110,000.00         ม.อบ.(พศ.)58/2561 20/11/60 19/1/61 95,230.00         เฉพาะเจาะจง 14,770.00          เบกิจ่าย 95,230.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 95,230.00              

1.21 ตู้ควบคุมอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 7 ตู้ 154,000.00         ม.อบ.(พศ.)19/2561 8/11/60 8/12/60 154,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 154,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 154,000.00      

1.22 เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจิตอลขาวด า   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 เคร่ือง 360,000.00         ม.อย.(พศ.)121/2561 20/12/60 19/012018 356,000.00        เฉพาะเจาะจง 4,000.00            เบกิจ่าย 356,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 356,000.00            

1.23 เคร่ืองปั่นเหวีย่ง (serofuge)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 4 เคร่ือง 480,000.00         ม.อบ.(พศ.)66/2561 20/11/60 19/1/61 470,800.00        เฉพาะเจาะจง 9,200.00            เบกิจ่าย 470,800.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 470,800.00            

1.24 เคร่ืองถา่ยภาพเจล (gel doc)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 เคร่ือง 500,000.00         ม.อบ.(พศ.)33/2561 10/11/60 9/1/61 445,120.00        เฉพาะเจาะจง 54,880.00          เบกิจ่าย 445,120.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 445,120.00            

1.25 หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ (Autoclave)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 4 เคร่ือง 880,000.00         ม.อบ.(พศ.)10/2561 6/3/61 4/6/61 876,000.00        เชญิชวน(bidding) 4,000.00            เบกิจ่าย 876,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 876,000.00            

1.26 เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 เคร่ือง 154,000.00         ม.อบ.(พศ.)62/2561 20/11/60 19/1/61 154,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 154,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 154,000.00      

1.27 เคร่ืองล้างอปุกรณ์ด้วยเสียง (Ultrasonic cleaner)   ต าบลเมืองศรีไค 3 เคร่ือง 480,000.00         ม.อบ.(พศ.)63/2561 20/11/60 19/1/61 479,895.00        เฉพาะเจาะจง 105.00              เบกิจ่าย 479,895.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 479,895.00            

1.28 เคร่ืองชั่งสาร ทศนิยม 2 ต าแหน่ง    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 เคร่ือง 50,000.00           ม.อบ.(พศ.)61/2561 20/11/60 19/1/61 50,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 50,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 50,000.00        

1.29 ตู้เกบ็อปุกรณ์    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 3 3 ตู้ 15,600.00           ม.อบ.(พศ.)10/2561 20/10/60 19/12/60 14,700.00         เฉพาะเจาะจง 900.00              เบกิจ่าย 14,700.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 14,700.00        

1.30 ตู้บม่เซลล์ควบคุมอณุหภมูิ (CO2 incubator)    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 1 เคร่ือง 450,000.00         ม.อบ.(พศ.)64/2561 20/11/60 19/1/61 450,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 450,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 450,000.00            
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1.31 ตู้ควบคุมอณุหภมูิ (-20 องศา)    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 ตู้ 65,000.00           ม.อบ.(พศ.)20/2561 8/11/60 8/12/60 65,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 65,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 65,000.00        

1.32 ชดุระบบภาพและเสียงส าหรับการเรียนการสอน    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ 1 ชดุ 281,000.00         ม.อบ.(พศ.)57/2561 20/11/50 19/1/61 280,340.00        เฉพาะเจาะจง 660.00              เบกิจ่าย 280,340.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 280,340.00            

1.33 หุ่นจ าลองแขนส าหรับเจาะเลือดและฉดียาเขา้เส้นเลือดด า และใหส้ารน้ า   8 ชดุ 356,000.00         ม.อบ.(พศ.)06/2561 12/11/60 18/12/60 356,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 356,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 356,000.00      

1.34 ตู้เกบ็อปุกรณ์หรือสารเคมี 4 ชั้น (ชนิดบานประตูเล่ือนกระจก)   ต าบลเมือง 10 ชดุ 68,000.00           ม.อบ.(พศ.)11/2561 20/10/60 19/12/60 49,000.00         เฉพาะเจาะจง 19,000.00          เบกิจ่าย 49,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 49,000.00        

1.35 ตู้เหล็กเกบ็อปุกรณ์หรือสารเคมี 4 ชั้น (ชนิด สองบานประตูเปดิทบึ)  ต าบล 10 ตู้ 68,000.00           ม.อบ.(พศ.)12/2561 20/10/60 19/12/60 39,000.00         เฉพาะเจาะจง 29,000.00          เบกิจ่าย 39,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 39,000.00        

1.36 ชดุเล่ือยตัดกระดูกไฟฟา้   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 6 ชดุ 90,000.00           ม.อบ.(พศ.)27/2561 10/11/60 9/1/61 88,800.00         เฉพาะเจาะจง 1,200.00            เบกิจ่าย 88,800.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 88,800.00              

1.37 เคร่ืองปั๊มลมเปา่แหง้ พร้อมติดต้ัง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 125,000.00         ม.อบ.(พศ.)24/2561 10/11/60 8/2/61 99,800.00         เฉพาะเจาะจง 25,200.00          เบกิจ่าย 99,800.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 99,800.00              

1.38 ตู้เกบ็บล็อกพาราฟนิ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ชดุ 109,800.00         ม.อบ.(พศ.)25/2561 10/11/60 9/1/61 108,000.00        เฉพาะเจาะจง 1,800.00            เบกิจ่าย 108,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 108,000.00            

1.39 ตู้เกบ็สไลด์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 5 ตู้ 5 ตู้ 290,000.00         ม.อบ.(พศ.)26/2561 10/11/60 9/1/61 265,000.00        เฉพาะเจาะจง 25,000.00          เบกิจ่าย 265,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 265,000.00            

1.40 ตู้เกบ็อปุกรณ์ทางการแพทย ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ตู้ 80,000.00           ม.อบ.(พศ.)179/2561 16/3/61 15/5/61 80,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 80,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 80,000.00              

1.41 เคร่ืองชั่งน้ าหนักและวดัส่วนสูง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 เคร่ือง 28,000.00           ม.อบ.(พศ.)173/2561 16/3/61 15/4/61 28,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 28,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 28,000.00              

1.42 เคร่ืองวดัอหุภมูิทางหแูบบดิจิตอล   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 เคร่ือง 4,000.00             ม.อบ.(พศ.)176/2561 16/3/61 15/4/61 4,000.00           เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 4,000.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 4,000.00                

1.43 เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 3 เคร่ือง 6,000.00             ม.อบ.(พศ.)174/2561 16/3/61 15/4/61 6,000.00           เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 6,000.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 6,000.00                

1.44 รถเขน็ขยะติดเชื้อ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 คัน 29,000.00           ม.อบ.(พศ.)178/2561 16/3/61 15/4/61 28,500.00         เฉพาะเจาะจง 500.00              เบกิจ่าย 28,500.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 28,500.00              

1.45 รถเขน็เคร่ืองมือแพทย ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 คัน 29,000.00           ม.อบ.(พศ.)177/2561 16/3/61 15/4/61 28,000.00         เฉพาะเจาะจง 1,000.00            เบกิจ่าย 28,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 28,000.00              

1.46 เคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 เคร่ือง 420,000.00         ม.อบ.(พศ.)207/2561 21/3/61 26/6/61 420,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 420,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 420,000.00            

1.47 เคร่ืองอบผ้าอตัโนมัติ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 เคร่ือง 270,000.00         ม.อบ.(พศ.)206/2561 21/3/61 26/6/61 230,000.00        เฉพาะเจาะจง 40,000.00          เบกิจ่าย 230,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 230,000.00            

1.48 ตู้เยน็เกบ็ยา  2 บาน   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ตู้ 70,000.00           ม.อบ.(พศ.)208/2561 27/3/61 26/4/61 66,340.00         เฉพาะเจาะจง 3,660.00            เบกิจ่าย 66,340.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 66,340.00              

1.49 ชั้นเหล็ก 5 ชั้น   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 5 5 ตู้ 57,500.00           ม.อบ.(พศ.)180/2561 16/3/61 15/5/61 17,000.00         เฉพาะเจาะจง 40,500.00          เบกิจ่าย 17,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 17,000.00              

1.50 เคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 เคร่ือง 30,000.00           ม.อบ.(พศ.)182/2561 12/3/61 15/5/61 30,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 30,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 30,000.00              

1.51 ตู้ล็อคเกอร์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 20 ตู้ 20 ตู้ 300,000.00         ม.อบ.(พศ.)60/2561 20/11/60 19/1/61 300,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 300,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 300,000.00            

1.52 ชดุโต๊ะท างานพร้อมตู้   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 24 ชดุ 744,000.00         ม.อบ.(พศ.)04/2561 23/2/61 24/4/61 548,000.00        เชญิชวน(bidding) 196,000.00        เบกิจ่าย 548,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 548,000.00            

1.53 ตู้ปลอดเชื้อ class II (Biosafty cabinate class II)   ต าบลเมืองศรีไค 2 เคร่ือง 800,000.00         ม.อบ.(พศ.)14/2561 30/3/61 28/6/61 788,000.00        เชญิชวน(bidding) 12,000.00          เบกิจ่าย 788,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 788,000.00            

1.54 ตู้อบลมร้อน (universal oven with fan)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 3 ตู้ 450,000.00         ม.อบ.(พศ.)59/2561 20/11/60 18/2/61 450,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 450,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 450,000.00            

1.55 เคร่ืองวดัสภาวะความเปน็กรด-ด่าง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 เคร่ือง 70,000.00           ม.อบ.(พศ.)112/2561 7/12/60 21/1/61 70,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 70,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 70,000.00              

1.56 เคร่ืองเผาฆ่าเชื้อด้วยไฟฟา้ (Loop sterlilizer)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 3 เคร่ือง 240,000.00         ม.อบ.(พศ.)116/2561 8/12/60 6/2/61 239,466.00        เฉพาะเจาะจง 534.00              เบกิจ่าย 239,466.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 239,466.00            

1.57 เคร่ืองท าความร้อนแบบมีแม่เหล็ก (Hotplate Stirrer)   ต าบลเมืองศรีไค 3 เคร่ือง 45,000.00           ม.อบ.(พศ.159/2561 26/2/61 25/4/61 44,940.00         เฉพาะเจาะจง 60.00                เบกิจ่าย 44,940.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 44,940.00              

1.58 อา่งน้ าควบคุมอณุหภมูิ (water bath)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 1 เคร่ือง 88,000.00           ม.อบ.(พศ.)65/2561 20/11/60 20/12/60 88,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 88,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 88,000.00        

1.59 อา่งน้ าควบคุมอณุหภมูิขนาดใหญ่ (water bath)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ 1 เคร่ือง 100,000.00         ม.อบ.(พศ.)114/2561 8/12/60 6/2/61 100,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 100,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 100,000.00            

1.60 เคร่ืองควบคุมอณุหภมูิชนิดแหง้ (dry bath)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 2 เคร่ือง 60,000.00           ม.อบ.(พศ.)30/2561 10/11/60 9/1/61 60,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 60,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 60,000.00              
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1.61 เคร่ืองปั่นเหวีย่งตกตะกอนส าหรับ 1.5 microcentrifuge tube   ต าบล 2 เคร่ือง 60,000.00           ม.อบ.(พศ.)115/2561 8/12/60 6/2/61 60,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 60,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 60,000.00              

1.62 เคร่ืองปั่นเหวีย่งตกตะกอนแบบควบคุมอณุหภมูิแบบต้ังพืน้ (High Speed 1 เคร่ือง 700,000.00         ม.อบ.(พศ.)12/2561 12/3/61 11/6/61 700,000.00        เชญิชวน(bidding) -                   เบกิจ่าย 700,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 700,000.00            

1.63 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอตัโนมัติชนิดอเิล็คทรอนิคส์แบบ 12 ชอ่ง   ต าบล 3 ชดุ 215,100.00         ม.อบ.(พศ.)56/2561 20/11/60 19/1/61 214,500.00        เฉพาะเจาะจง 600.00              เบกิจ่าย 214,500.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 214,500.00            

1.64 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอตัโนมัติ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 4 ชดุ 200,000.00         ม.อบ.(พศ.)55/2561 20/11/60 19/1/61 200,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 200,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 200,000.00            

1.65 เคร่ืองเพิม่ปริมาณดีเอน็เอโดยวธิ ีPCR (Thermal cycle)   ต าบลเมืองศรีไค 1 เคร่ือง 200,000.00         ม.อบ.(พศ.)34/2561 10/11/60 9/1/61 200,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 200,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 200,000.00            

1.66 เคร่ืองเพิม่ปริมาณดีเอน็เอโดยเทคนิค PCR  (gradient Thermal cycle)  1 เคร่ือง 550,000.00         ม.อบ.(พศ.)09/2561 6/3/61 4/6/61 548,700.00        เชญิชวน(bidding) 1,300.00            เบกิจ่าย 548,700.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 548,700.00            

1.67 เคร่ืองถา่ยโอน DNA เขา้สู่แบคทีเรียและ cell เพาะเล้ียง 1 เคร่ือง 450,000.00         ม.อบ.(พศ.)106/2561 30/11/60 30/1/61 413,020.00        เฉพาะเจาะจง 36,980.00          เบกิจ่าย 413,020.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

-                   ผล 413,020.00            

1.68 ชดุแยก DNA  (electrophoresis ส าหรับ DNA พร้อม Power Supply)   2 เคร่ือง 120,000.00         ม.อบ.(พศ.)118/2561 8/12/60 7/1/61 120,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 120,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

-                   ผล 120,000.00            

1.69 เคร่ืองวดัความขุ่นของน้ า (ภาคสนาม)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 เคร่ือง 100,000.00         ม.อบ.(พศ.)17/2561 20/10/60 19/12/60 100,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 100,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

-                   -                    ผล 100,000.00            

2. ครุภณัฑ์การศึกษา ท่ีมีราคาอต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

2.1 ระบบภาพและเสียง (หอ้งวจิัย) ชั้น 2   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 1,060,500.00       ม.อบ.(พศ.)19/2561 27/4/61 25/7/61 1,041,000.00     เชญิชวน(bidding) 19,500.00          เบกิจ่าย 1,041,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,041,000.00    

ครุภนัฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 35 รายการ

2.2 ชดุท่ีล้างตัว ล้างตาฉกุเฉนิ 6  ชดุ 270,000.00         ม.อบ.(พศ.)198/2561 19/3/61 18/5/61 270,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 270,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 270,000.00       

2.3 หุ่นจ าลองฝึกสวนปสัสาวะชาย 10  ชดุ 350,000.00         ม.อบ.(พศ.)170/2561 19/3/61 19/5/61 250,000.00        เฉพาะเจาะจง 100,000.00        เบกิจ่าย 250,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 250,000.00      

2.4 หุ่นจ าลองฝึกสวนปสัสาวะหญิง 10  ชดุ 350,000.00         ม.อบ.(พศ.)171/2561 19/3/61 19/5/61 250,000.00        เฉพาะเจาะจง 100,000.00        เบกิจ่าย 250,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 250,000.00      

2.5 หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเยบ็แผล 40 ชดุ          360,000.00 ม.อบ.(พศ.)500/2561 19/3/61 19/5/61 360,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 360,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 360,000.00      

2.6 หุ่นจ าลองแขนส าหรับเจาะเลือดและฉดียาเขา้เส้นเลือดด าและใหส้ารน้ า 10 ชดุ          350,000.00 ม.อบ.(พศ.)172/2561 19/3/61 18/5/61 350,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 350,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 350,000.00      

2.7 หุ่นจ าลองฉดียาเขา้กล้ามเนื้อสะโพก 7 ชดุ          630,000.00 ม.อบ.(พศ.)24/2561 7/5/61 5/8/61 623,000.00        เชญิชวน(bidding) 7,000.00            เบกิจ่าย 623,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 623,000.00      

2.8 หุ่นพนัตอขา 4  ตัว            68,000.00 ม.อบ.(พศ.)202/2561 19/3/61 18/5/61 68,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 68,000.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 68,000.00        

2.9 หุ่นพนัแขน 4  ตัว            68,000.00 ม.อบ.(พศ.)172/2561 19/3/61 18/5/61 68,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 68,000.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 68,000.00        

2.10 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ 2  เคร่ือง          448,600.00 ม.อบ.(พศ.)200/2561 20/3/61 20/5/61 440,000.00        เฉพาะเจาะจง 8,600.00            เบกิจ่าย 440,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 440,000.00      

2.11 เคร่ืองวดัความเปน็กรด-ด่างและไอออนในสารละลาย 4  เคร่ือง          280,000.00 ม.อบ.(พศ)189/2561 19/3/61 19/5/04 216,000.00        เฉพาะเจาะจง 64,000.00          เบกิจ่าย 216,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 216,000.00      

2.12 หมอนนอนสแตนเลส 24  อนั          132,000.00 ม.อบ.(พศ)184/2561 19/3/61 18/5/61 112,800.00        เฉพาะเจาะจง 19,200.00          เบกิจ่าย 112,800.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 112,800.00       

2.13 ชดุทดลองทางสรีระวทิยา (Power Lab) 1  ชดุ          700,000.00 ม.อบ.(พศ).15/2561 27/4/61 25/6/61 700,000.00        เชญิชวน(bidding) -                   เบกิจ่าย 700,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 700,000.00       

2.14 เคร่ืองพมิพเ์อกสาร multi-function 5  เคร่ือง          600,000.00 ม.อบ.(พศ).16/2561 27/4/61 28/5/61 569,000.00        เชญิชวน(bidding) 31,000.00          เบกิจ่าย 569,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 569,000.00      

2.15 เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา 2  เคร่ือง              6,400.00 ม.อบ.(พศ).211/2561 19/3/61 18/4/61 6,400.00           เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 6,400.00            แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 6,400.00          
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2.16 วทิยส่ืุอสารแบบพกพา 10  ชดุ            40,000.00 ม.อบ.(พศ).182/2561 19/3/04 19/5/61 39,000.00         เฉพาะเจาะจง 1,000.00            เบกิจ่าย 39,000.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 39,000.00        

2.17 รถจักรยานส าหรับออกฝึกภาคสนาม 10  คัน            46,000.00 ม.อบ.(พศ).210/2561 19/3/61 18/4/61 45,000.00         เฉพาะเจาะจง 1,000.00            เบกิจ่าย 45,000.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 45,000.00         

2.18 พดัลมต้ังโต๊ะ 2  เคร่ือง              2,800.00 ม.อบ.(พศ).166/2561 20/3/04 19/5/61 2,800.00           เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 2,800.00            แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 2,800.00          

2.19 เคร่ืองควบคุมอณุหภมูิชนิดแหง้ (dry bath) 2  เคร่ือง            56,100.00 ม.อบ.(พศ).199/2561 20/3/61 20/5/61 56,100.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 56,100.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 56,100.00        

2.20 ชดุดูดจ่ายสารละลาย (autopipette) 5  เคร่ือง            32,000.00 ม.อบ.(พศ).199/2561 20/3/61 20/5/61 32,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 32,000.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 32,000.00        

2.21 เคร่ืองวดัค่ากรดด่างน้ าทั่วไป 2  เคร่ือง            76,000.00 ม.อบ.(พศ).185/2561 19/3/61 18/5/61 76,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 76,000.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 76,000.00         

2.22 เคร่ืองวดัค่ากรดด่างน้ าทั่วเสีย 2  เคร่ือง          106,000.00 ม.อบ.(พศ).186/2561 19/3/61 19/5/61 106,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 106,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 106,000.00       

2.23 เคร่ืองล้างเคร่ืองแกว้ด้วยความถี่เสียง 1  เคร่ือง          169,200.00 ม.อบ.(พศ).190/2561 19/3/61 18/5/61 120,000.00        เฉพาะเจาะจง 49,200.00          เบกิจ่าย 120,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 120,000.00      

2.24 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายขนาด 1.0-10.0 มิลลิลิตร 2  เคร่ือง            28,000.00 ม.อบ.(พศ)191/2561 19/3/61 19/5/61 25,680.00         เฉพาะเจาะจง 2,320.00            เบกิจ่าย 25,680.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 25,680.00        

2.25 ชั้นเกบ็ของ 5  อนั            23,000.00 ม.อบ.(พศ)168/2561 20/3/61 20/5/61 22,500.00         เฉพาะเจาะจง 500.00              เบกิจ่าย 22,500.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 22,500.00         

2.26 ตู้ควบคุมอณุหภมูิ (-20 องศา) 2  เคร่ือง            41,000.00 ม.อบ.(พศ197/2561 19/3/61 18/5/61 35,310.00         เฉพาะเจาะจง 5,690.00            เบกิจ่าย 35,310.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 35,310.00        

2.27 รถท าแผล Dressing Cart 10  คัน          135,000.00 ม.อบ.(พศ)167/2561 20/3/61 20/5/61 135,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 135,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 135,000.00       

2.28 ตู้ควบคุมอณุหภมูิ (-4 องศา) 3  เคร่ือง            38,700.00 ม.อบ.(พศ)183/2561 19/3/61 19/5/61 37,500.00         เฉพาะเจาะจง 1,200.00            เบกิจ่าย 37,500.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 37,500.00         

2.29 เคร่ืองวดัคุณภาพน้ าภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ 2  เคร่ือง          352,000.00 ม.อบ.(พศ)165/2561 20/3/61 20/5/61 350,000.00        เฉพาะเจาะจง 2,000.00            บริหารสัญญา แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล

2.30 เคร่ือง Shaker แบบ Reciprocating Motion 1  เคร่ือง          116,000.00 ม.อบ.(พศ)193/2561 19/3/61 19/5/61 85,600.00         เฉพาะเจาะจง 30,400.00          เบกิจ่าย 85,600.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 85,600.00        

2.31 ชั้นสแตนเลส 10 ชั้น 50  อนั          120,000.00 ม.อบ.(พศ)169/2561 20/3/61 19/5/61 120,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 120,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 120,000.00       

2.32 เคร่ืองชั่งสารทศนิยม 4 ต าแหน่ง พร้อมโต๊ะวาง 4  เคร่ือง          391,500.00 ม.อบ.(พศ)187/2561 19/3/61 18/5/61 368,000.00        เฉพาะเจาะจง 23,500.00          เบกิจ่าย 368,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 368,000.00      

2.33 เคร่ืองชั่งสารทศนิยม 2 ต าแหน่ง พร้อมโต๊ะวาง 4  เคร่ือง          272,500.00 ม.อบ.(พศ)188/2561 19/3/61 18/5/61 240,000.00        เฉพาะเจาะจง 32,500.00          เบกิจ่าย 240,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 240,000.00      

2.34 เคร่ืองท าน้ าแขง็ 1  เคร่ือง          113,200.00 ม.อบ.(พศ)197/2561 19/3/61 18/5/61 113,200.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 113,200.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 113,200.00       

2.35 ชดุระบบภาพและเสียงส าหรับอาคารผู้ปว่ยนอก 4  ชดุ        1,400,000.00 ม.อบ.(พศ)20/2561 27/4/61 25/7/61 1,385,000.00     เชญิชวน(bidding) 15,000.00          เบกิจ่าย 1,385,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,385,000.00    

2.36 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอตัโนมัติ (Pipette boy) 8  เคร่ือง          170,400.00 ม.อบ.(พศ)192/2561 19/3/61 18/5/61 98,400.00         เฉพาะเจาะจง 72,000.00          เบกิจ่าย 98,400.00          แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 98,400.00        

3 ครุภณัฑ์การแพทยท์ีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท

3.1 เกา้อีป้ระชมุแบบมีเลคเชอร์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 156 ตัว 1,950,000.00       ม.อบ.(พศ)05/2561 23/2/61 24/4/61 1,394,000.00     เชญิชวน(bidding) 556,000.00        เบกิจ่าย 1,394,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,394,000.00         

3.2 เกา้อีเ้ลคเชอร์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 254 254 ตัว 533,400.00         ม.อบ.(พศ)06/2561 27/2/61 27/4/61 380,492.00        เชญิชวน(bidding) 152,908.00        เบกิจ่าย 380,492.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 380,492.00            

รวม 29,996,000.00     27,488,667.00   2,507,333.00      27,138,667.00    
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โครงการ : โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบ้รกิารทางด้านสาธารณสุข

ครภุณัฑ์การแพทย์

1. ครุภณัฑ์การแพทย ์ที่มีราคาอต่อหน่วยต ากวา่ 1 ล้านบาท

1.1 ตู้อปุกรณ์ขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 ตู้ 13,000.00           ม.อบ.(พศ.)73/2561 20/11/60 20/12/60 10,980.00         เฉพาะเจาะจง 2,020.00            เบกิจ่าย 10,980.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 10,980.00              

1.2 เกา้อีป้ระชมุแบบมีเลคเชอร์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 4 ตัว 50,000.00           ม.อบ.(พศ.)164/2561 15/3/61 15/5/61 35,744.00         เฉพาะเจาะจง 14,256.00          เบกิจ่าย 35,744.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 35,744.00              

1.3 เกา้อีเ้ลคเชอร์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 16 16 ตัว 33,600.00           ม.อบ.(พศ.)161/2561 27/2/61 27/4/60 33,600.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 33,600.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 33,600.00              

1.4 ชดุเคร่ืองส ารองไฟส าหรับอปุกรณ์วทิยาศาสตร์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 2 ชดุ 57,800.00           ม.อบ.(พศ.)67/2561 20/11/60 19/1/61 57,780.00         เฉพาะเจาะจง 20.00                เบกิจ่าย 57,780.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 57,780.00              

1.5 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ network ต าบลเมืองศรีไค 3 เคร่ือง 63,000.00           ม.อบ.(พศ.)07/2561 19/11/60 18/12/60 63,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 63,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 63,000.00        

1.6 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  ต าบลเมือง 7 เคร่ือง 76,300.00           ม.อบ.(พศ.)08/2561 19/11/60 18/12/60 76,300.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 76,300.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 76,300.00        

1.7 หุ่นจ าลองฉดียาเขา้กล้ามเนื้อสะโพก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 4 ชดุ 360,000.00         ม.อบ.(พศ.)01/2561 19/10/60 18/12/60 360,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 360,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 360,000.00      

1.8 หุ่นจ าลองขาส าหรับฝึกเยบ็แผล   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 5 ชดุ 60,000.00           ม.อบ.(พศ.)02/2561 19/10/60 18/12/60 60,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 60,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 60,000.00        

1.9 หุ่นจ าลองใหอ้าหารทางสายยาง  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 2 ชดุ 240,000.00         ม.อบ.(พศ.)03/2561 19/10/60 18/12/60 240,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 240,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 240,000.00      

1.10 หุ่นจ าลองฝึกสวนปสัสาวะหญิง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 7 ชดุ 245,000.00         ม.อบ.(พศ.)04/2561 19/10/60 18/12/60 245,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 245,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 245,000.00      

1.11 หุ่นจ าลองฝึกสวนปสัสาวะชาย   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 10 ชดุ 350,000.00         ม.อบ.(พศ.)05/2561 19/10/60 18/12/60 350,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 350,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 350,000.00      

1.12 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชดุถา่ยทอดสัญญาณดิจิตอล แบบ 1 ชดุ 350,000.00         ม.อบ.(พศ.)117/2561 8/12/60 6/2/61 315,000.00        เฉพาะเจาะจง 35,000.00          เบกิจ่าย 315,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 315,000.00            

1.13 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลายคร้ังละไม่น้อยกวา่ 8 แผ่น  ต าบลเมืองศรี 1 เคร่ือง 26,000.00           ม.อบ.(พศ.)72/2561 20/11/60 20/12/60 18,900.00         เฉพาะเจาะจง 7,100.00            เบกิจ่าย 18,900.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 18,900.00              

1.14 ตู้กดน้ าร้อน น้ าเยน็แบบด้ังเดิม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ตู้ 5,000.00             ม.อบ.(พศ.)209/2561 27/3/61 26/4/61 4,911.30           เฉพาะเจาะจง 88.70                เบกิจ่าย 4,911.30            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 4,911.30                

1.15 ตู้เกบ็เอกสาร 4 ล้ินชกั   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ตู้ 16,000.00           ม.อบ.(พศ.)71/2561 20/11/60 20/12/60 15,780.00         เฉพาะเจาะจง 220.00              เบกิจ่าย 15,780.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 15,780.00              

1.16 ชั้นวาง 3 ชั้น   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 2 อนั 4,000.00             ม.อบ.(พศ.)69/2561 20/11/60 20/12/60 3,580.00           เฉพาะเจาะจง 420.00              เบกิจ่าย 3,580.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 3,580.00                

1.17 ชดุโซฟารับแขก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 ชดุ 30,000.00           ม.อบ.(พศ.)80/2561 20/11/60 20/12/60 19,000.00         เฉพาะเจาะจง 11,000.00          เบกิจ่าย 19,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 19,000.00              

1.18 ชดุพาทชิั่น 3 แผ่น   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 10 ชดุ 80,000.00           ม.อบ.(พศ.)82/2561 20/11/60 20/12/60 79,300.00         เฉพาะเจาะจง 700.00              เบกิจ่าย 79,300.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 79,300.00              

1.19 กรอบแสดงแผนผังองค์กร   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 อนั 7,000.00             ม.อบ.(พศ.)77/2561 20/11/60 20/12/60 7,000.00           เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 7,000.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 7,000.00                

1.20 กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีล้อเล่ือน   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 4 อนั 36,000.00           ม.อบ.(พศ.)84/2561 20/11/60 20/12/60 20,000.00         เฉพาะเจาะจง 16,000.00          เบกิจ่าย 20,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 20,000.00              

1.21 ชดุเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 151,600.00         ม.อบ.(พศ.)120/2561 12/12/61 11/1/61 151,390.00        เฉพาะเจาะจง 210.00              เบกิจ่าย 151,390.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 151,390.00            

1.22 ฉากกรองแสง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 2 ชดุ 40,000.00           ม.อบ.(พศ.)175/2561 16/3/61 15/5/61 40,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 40,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 40,000.00              

1.23  ชดุเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 9 ชดุ 603,900.00         ม.อบ.(พศ.)23/2561 8/5/61 6/8/61 567,000.00        เชญิชวน(bidding) 36,900.00          บริหารสัญญา -                    แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล

1.24 ตู้อปุกรณ์ชดิเสา   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 10,000.00           ม.อบ.(พศ.)74/2561 20/11/60 20/12/60 10,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 10,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 10,000.00              

1.25 ตู้อปุกรณ์และอา่งล้าง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 50,500.00           ม.อบ.(พศ.)76/2561 20/11/60 20/12/60 50,470.00         เฉพาะเจาะจง 30.00                เบกิจ่าย 50,470.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 50,470.00              

1.26 เคาน์เตอร์อา่งล้างมือขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 31 ชดุ 232,500.00         ม.อบ.(พศ.)205/2561 21/3/61 20/5/61 230,950.00        เฉพาะเจาะจง 1,550.00            เบกิจ่าย 230,950.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 230,950.00            

1.27  เคาน์เตอร์อา่งล้างมือขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 3 ชดุ 72,000.00           ม.อบ.(พศ.)181/2561 16/3/61 15/5/61 71,850.00         เฉพาะเจาะจง 150.00              เบกิจ่าย 71,850.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 71,850.00              

1.28  ตู้เวชภณัฑ์ขนาดกลาง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 5 ตู้ 135,000.00         ม.อบ.(พศ.)113/2561 8/12/60 7/1/61 135,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 135,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 135,000.00            

1.29  ชั้นเกบ็อปุกรณ์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 18,000.00           ม.อบ.(พศ.)98/2561 24/11/60 24/12/60 15,980.00         เฉพาะเจาะจง 2,020.00            เบกิจ่าย 15,980.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 15,980.00              

1.30 เคาน์เตอร์อนิเตอร์เน็ตขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 37,000.00           ม.อบ.(พศ.)148/2561 9/1/61 10/3/61 35,520.00         เฉพาะเจาะจง 1,480.00            บริหารสัญญา -                    แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล
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1.31 ตู้เวชภณัฑ์ขนาดเล็ก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 3 ตู้ 66,000.00           ม.อบ.(พศ.)96/2561 24/11/60 24/12/60 65,460.00         เฉพาะเจาะจง 540.00              เบกิจ่าย 65,460.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 65,460.00              

1.32 เคาน์เตอร์จ่ายยา   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 158,000.00         ม.อบ.(พศ.)145/2561 9/1/61 10/3/61 158,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   บริหารสัญญา -                    แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล

1.33 ตู้เอกสารขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ตู้ 55,800.00           ม.อบ.(พศ.)102/2561 27/11/60 27/12/60 44,720.00         เฉพาะเจาะจง 11,080.00          เบกิจ่าย 44,720.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 44,720.00              

1.34  เคาน์เตอร์ Pantry และอา่งล้างขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 1 ชดุ 21,000.00           ม.อบ.(พศ.)95/2561 24/11/60 24/12/60 20,600.00         เฉพาะเจาะจง 400.00              เบกิจ่าย 20,600.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 20,600.00              

1.35 เคาน์เตอร์ Pantry ขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 27,000.00           ม.อบ.(พศ.)99/2561 24/11/60 24/12/60 26,860.00         เฉพาะเจาะจง 140.00              เบกิจ่าย 26,860.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 26,860.00              

1.36 ตู้เกบ็อปุกรณ์    ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 1 ตู้ 3,600.00             ม.อบ.(พศ.)100/2561 24/11/60 24/12/60 3,600.00           เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 3,600.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 3,600.00                

1.37 เคาน์เตอร์ Pantry ขนาดกลาง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 38,000.00           ม.อบ.(พศ.)37/2561 13/11/60 13/12/60 36,700.00         เฉพาะเจาะจง 1,300.00            เบกิจ่าย 36,700.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 36,700.00              

1.38  ตู้เต้ียหอ้งประชมุ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตู้ 67,500.00           ม.อบ.(พศ.)119/2561 8/12/60 8/1/61 65,640.00         เฉพาะเจาะจง 1,860.00            เบกิจ่าย 65,640.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 65,640.00              

1.39 ชดุเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 884,100.00         ม.อบ.(พศ.)22/2561 8/5/61 6/8/61 590,000.00        เชญิชวน(bidding) 294,100.00        บริหารสัญญา -                    แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล

1.40  โต๊ะLAB พร้อมอา่งล้าง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 15,000.00           ม.อบ.(พศ.)36/2561 13/11/60 13/12/60 14,970.00         เฉพาะเจาะจง 30.00                เบกิจ่าย 14,970.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 14,970.00              

1.41 ตู้เวชภณัฑ์พร้อมอา่งล้างขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 3 ชดุ 81,000.00           ม.อบ.(พศ.)144/2561 9/1/61 10/3/61 77,760.00         เฉพาะเจาะจง 3,240.00            เบกิจ่าย 77,760.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 77,760.00              

1.42 ตู้เต้ียเกบ็เวชภณัฑ์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตู้ 40,500.00           ม.อบ.(พศ.)146/2561 1/10/60 30/12/60 39,285.00         เฉพาะเจาะจง 1,215.00            เบกิจ่าย 39,285.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 39,285.00              

1.43 ฉากกัน้สายตาขนาดเล็ก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ชดุ 10,000.00           ม.อบ.(พศ.)35/2561 13/11/60 13/12/60 9,800.00           เฉพาะเจาะจง 200.00              เบกิจ่าย 9,800.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 9,800.00                

1.44 ชดุล็อคเกอร์และโต๊ะแต่งตัว   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 10,800.00           ม.อบ.(พศ.)91/2561 22/11/60 22/12/60 10,330.00         เฉพาะเจาะจง 470.00              เบกิจ่าย 10,330.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 10,330.00              

1.45  ตู้เคร่ืองมือและเวชภณัฑ์ขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 37,500.00           ม.อบ.(พศ.)94/2561 24/11/60 24/12/60 37,050.00         เฉพาะเจาะจง 450.00              เบกิจ่าย 37,050.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 37,050.00              

1.46 ตู้เคร่ืองมือและเวชภณัฑ์ขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 3 ชดุ 72,000.00           ม.อบ.(พศ.)93/2561 24/11/60 24/12/60 67,080.00         เฉพาะเจาะจง 4,920.00            เบกิจ่าย 67,080.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 67,080.00              

1.47  ตู้เวชภณัฑ์พร้อมอา่งล้างขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 58,500.00           ม.อบ.(พศ.)147/2561 9/1/61 10/3/61 56,745.00         เฉพาะเจาะจง 1,755.00            เบกิจ่าย 56,745.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 56,745.00              

1.48 ฉากกัน้สายตาขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 15,000.00           ม.อบ.(พศ.)46/2561 13/11/60 13/12/60 14,400.00         เฉพาะเจาะจง 600.00              เบกิจ่าย 14,400.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 14,400.00              

1.49  เคาน์เตอร์อนิเตอร์เน็ตขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 21,700.00           ม.อบ.(พศ.)149/256109/01//2018 10/3/61 20,615.00         เฉพาะเจาะจง 1,085.00            บริหารสัญญา -                    แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล

1.50 ตู้เวชภณัฑ์ขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 3 ตู้ 94,500.00           ม.อบ.(พศ.)104/2561 27/11/60 27/12/60 87,360.00         เฉพาะเจาะจง 7,140.00            เบกิจ่าย 87,360.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 87,360.00              

1.51  ตู้เอกสารขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตู้ 7,500.00             ม.อบ.(พศ.)70/2561 20/11/60 20/12/60 6,890.00           เฉพาะเจาะจง 610.00              เบกิจ่าย 6,890.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 6,890.00                

1.52 โต๊ะดูฟล์ิมเอกซ์เรย ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตัว 9,000.00             ม.อบ.(พศ.)45/2561 13/11/60 13/12/60 7,940.00           เฉพาะเจาะจง 1,060.00            เบกิจ่าย 7,940.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 7,940.00                

1.53 ตู้เวชภณัฑ์ติดผนัง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตู้ 31,500.00           ม.อบ.(พศ.)1052561 27/11/60 27/12/60 30,100.00         เฉพาะเจาะจง 1,400.00            เบกิจ่าย 30,100.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 30,100.00              

1.54 โต๊ะคัดแยกพร้อมอา่งล้าง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตัว 18,000.00           ม.อบ.(พศ.)155/2561 30/1/61 28/2/61 16,620.00         เฉพาะเจาะจง 1,380.00            เบกิจ่าย 16,620.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 16,620.00              

1.55 ตู้เกบ็ของ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ตู้ 1 ตู้ 34,800.00           ม.อบ.(พศ.)49/2561 1/10/60 30/12/60 33,610.00         เฉพาะเจาะจง 1,190.00            เบกิจ่าย 33,610.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 33,610.00              

1.56 ตู้อปุกรณ์เจาะเลือด   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตู้ 38,700.00           ม.อบ.(พศ.)47/2561 13/11/60 13/12/60 38,460.00         เฉพาะเจาะจง 240.00              เบกิจ่าย 38,460.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 38,460.00              

1.57 โต๊ะเจาะเลือดขนาดเล็ก   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 2 ตัว 18,000.00           ม.อบ.(พศ.)48/2561 13/11/60 13/12/60 16,560.00         เฉพาะเจาะจง 1,440.00            เบกิจ่าย 16,560.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 16,560.00              

1.58 โต๊ะเจาะเลือดขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตัว 14,000.00           ม.อบ.(พศ.)50/2561 13/11/60 13/12/60 13,630.00         เฉพาะเจาะจง 370.00              เบกิจ่าย 13,630.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 13,630.00              

1.59  ตู้หนังสือคู่มือ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 1 ชดุ 12,000.00           ม.อบ.(พศ.)51/2561 13/11/60 13/12/60 11,630.00         เฉพาะเจาะจง 370.00              เบกิจ่าย 11,630.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 11,630.00              

1.60 เคาน์เตอร์ Pantry ขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 42,000.00           ม.อบ.(พศ.)52/2561 13/11/60 13/12/60 41,020.00         เฉพาะเจาะจง 980.00              เบกิจ่าย 41,020.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 41,020.00              
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1.61 ตู้อปุกรณ์ขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตัว 43,500.00           ม.อบ.(พศ.)53/2561 13/11/60 13/12/60 43,180.00         เฉพาะเจาะจง 320.00              เบกิจ่าย 43,180.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 43,180.00              

1.62  เคาน์เตอร์ Pantry และอา่งล้างขนาดกลาง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 1 ชดุ 37,500.00           ม.อบ.(พศ.)42/2561 13/11/60 13/12/60 37,090.00         เฉพาะเจาะจง 410.00              เบกิจ่าย 37,090.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 37,090.00              

1.63 เคาน์เตอร์ Pantry และอา่งล้างขนาดใหญ่   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 1 ชดุ 37,800.00           ม.อบ.(พศ.)42/2561 13/11/60 13/12/60 37,090.00         เฉพาะเจาะจง 710.00              เบกิจ่าย 37,090.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 37,090.00              

1.64 โต๊ะขา้ง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 81 ตัว 81 ตัว 162,000.00         ม.อบ.(พศ.)108/2561 7/12/60 6/1/61 161,190.00        เฉพาะเจาะจง 810.00              เบกิจ่าย 161,190.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 161,190.00            

1.65 อาร์มแชร์พกัคอย   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 8 ตัว 28,800.00           ม.อบ.(พศ.)43/2561 13/11/60 13/12/60 26,320.00         เฉพาะเจาะจง 2,480.00            เบกิจ่าย 26,320.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 26,320.00              

1.66  โต๊ะกลาง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 10 ตัว 10 ตัว 35,000.00           ม.อบ.(พศ.)44/2561 13/11/60 13/12/60 33,900.00         เฉพาะเจาะจง 1,100.00            เบกิจ่าย 33,900.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 33,900.00              

1.67 ล็อกเกอร์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 5 ตู้ 5 ตู้ 22,500.00           ม.อบ.(พศ.)78/2561 20/11/60 20/12/60 20,600.00         เฉพาะเจาะจง 1,900.00            เบกิจ่าย 20,600.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 20,600.00              

1.68 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ควบคุมเคร่ืองเอกซเรย ์ (Control)   ต าบลเมือง 1 ตัว 7,000.00             ม.อบ.(พศ.)81/2561 20/11/60 20/12/60 6,290.00           เฉพาะเจาะจง 710.00              เบกิจ่าย 6,290.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 6,290.00                

1.69 เกา้อีส้ตูลสูง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 17 17 ตัว 51,000.00           ม.อบ.(พศ.)88/2561 20/11/60 20/12/60 23,630.00         เฉพาะเจาะจง 27,370.00          เบกิจ่าย 23,630.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 23,630.00              

1.70  ตู้เอกสารรางล้ินชกั   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 3 ตัว 9,000.00             ม.อบ.(พศ.)86/2561 20/11/60 20/12/60 8,970.00           เฉพาะเจาะจง 30.00                เบกิจ่าย 8,970.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 8,970.00                

1.71  ตู้เอกสารบานเล่ือน   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 5 ตัว 35,000.00           ม.อบ.(พศ.)83/2561 20/11/03 20/12/60 30,950.00         เฉพาะเจาะจง 4,050.00            เบกิจ่าย 30,950.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 30,950.00              

1.72 ชั้นสต๊อกยา   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 ที่ 2 ที่ 26,000.00           ม.อบ.(พศ.)110/2561 7/12/60 6/1/61 25,700.00         เฉพาะเจาะจง 300.00              เบกิจ่าย 25,700.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 25,700.00              

1.73 โต๊ะจัดยาและชั้นเกบ็   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 8 ชดุ 144,000.00         ม.อบ.(พศ.)130/2561 29/12/60 29/1/61 143,920.00        เฉพาะเจาะจง 80.00                เบกิจ่าย 143,920.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 143,920.00             

1.74  โต๊ะประชมุ 8 ที่นั่ง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตัว 20,000.00           ม.อบ.(พศ.)89/2561 22/11/60 22/12/60 19,220.00         เฉพาะเจาะจง 780.00              เบกิจ่าย 19,220.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 19,220.00              

1.75  เกา้อีป้ระชมุ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 8 8 ตัว 48,000.00           ม.อบ.(พศ.)87/2561 20/11/03 20/12/60 47,520.00         เฉพาะเจาะจง 480.00              เบกิจ่าย 47,520.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 47,520.00              

1.76 ตู้เกบ็อปุกรณ์และวสัดุทางการแพทย ์(Supply)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 1 ชดุ 18,400.00           ม.อบ.(พศ.)103/2561 27/11/60 27/12/60 18,190.00         เฉพาะเจาะจง 210.00              เบกิจ่าย 18,190.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 18,190.00               

1.77 ตู้เวชภณัฑ์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 3 ตู้ 3 ตู้ 66,000.00           ม.อบ.(พศ.)101/2561 24/11/60 24/12/60 65,460.00         เฉพาะเจาะจง 540.00              เบกิจ่าย 65,460.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 65,460.00              

1.78 ชั้นวางผลิตภณัฑ์   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 ที่ 7,200.00             ม.อบ.(พศ.)97/2561 24/11/60 24/12/60 3,980.00           เฉพาะเจาะจง 3,220.00            เบกิจ่าย 3,980.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 3,980.00                

1.79  เกา้อีส้ตูลเอกซ์เรย ์ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ตัว 3,600.00             ม.อบ.(พศ.)85/2561 20/11/03 20/12/60 3,490.00           เฉพาะเจาะจง 110.00              เบกิจ่าย 3,490.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 3,490.00                

1.80  เกา้อีส้ตูล   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 3 ตัว 3 ตัว 9,000.00             ม.อบ.(พศ.)102/2561 24/11/60 24/12/60 8,370.00           เฉพาะเจาะจง 630.00              เบกิจ่าย 8,370.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 8,370.00                

1.81 โต๊ะวางอปุกรณ์ทดสอบเลือด (X-Matching)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 2 ตัว 16,000.00           ม.อบ.(พศ.)79/2561 20/11/60 20/12/60 15,980.00         เฉพาะเจาะจง 20.00                เบกิจ่าย 15,980.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 15,980.00              

1.82 ชั้นวางของ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 ที่ 2 ที่ 30,000.00           ม.อบ.(พศ.)38/2561 13/11/60 13/12/60 27,000.00         เฉพาะเจาะจง 3,000.00            เบกิจ่าย 27,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 27,000.00              

1.83 โต๊ะอาหาร   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 2 ตัว 2 ตัว 14,000.00           ม.อบ.(พศ.)85/2561 13/11/60 13/12/60 13,980.00         เฉพาะเจาะจง 20.00                เบกิจ่าย 13,980.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 13,980.00              

1.84  เตียง 2 ชั้น   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 1 ลัง 10,000.00           ม.อบ.(พศ.)40/2561 13/11/60 13/12/60 9,990.00           เฉพาะเจาะจง 10.00                เบกิจ่าย 9,990.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 9,990.00                

1.85  โต๊ะหนังสือ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ตัว 1 ตัว 5,000.00             ม.อบ.(พศ.)41/2561 13/11/60 13/12/60 4,990.00           เฉพาะเจาะจง 10.00                เบกิจ่าย 4,990.00            แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 4,990.00                

1.86 ชดุแยกโปรตีน  (electrophoresis ส าหรับโปรตีน พร้อม Power Supply) 1 ชดุ 107,000.00         ม.อบ.(พศ.)10/2561 20/10/60 19/12/61 107,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 107,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 107,000.00            

1.87 ถาดรองศพดอง เกบ็ตามชั้น   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 20 ชดุ 490,000.00         ม.อบ.(พศ.)90/2561 20/11/60 18/2/61 484,000.00        เฉพาะเจาะจง 6,000.00            เบกิจ่าย 484,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 484,000.00            

1.88  ตู้ส าหรับต้ังโชวพ์พิธิภณัฑ์ตัวอยา่ง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 10 ตู้ 330,000.00         ม.อบ.(พศ.)21/2561 9/11/60 24/12/60 300,000.00        เฉพาะเจาะจง 30,000.00          เบกิจ่าย 300,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 300,000.00            

1.89  อปุกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณไร้สาย   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 14 เคร่ือง 210,000.00         ม.อบ.(พศ.)140/2561 9/1/61 10/3/61 210,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 210,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 210,000.00             

1.90 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 26 ชอ่ง   ต าบลเมืองศรีไค 6 เคร่ือง 225,000.00         ม.อบ.(พศ.)142/2561 9/1/61 10/3/61 216,000.00        เฉพาะเจาะจง 9,000.00            เบกิจ่าย 216,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 216,000.00             
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1.91 จอมอนิเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว ส าหรับอา่นฟล์ิม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 10 เคร่ือง 150,000.00         ม.อบ.(พศ.)141/2561 9/1/61 10/3/61 150,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 150,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 150,000.00             

1.92 ม่านกัน้เตียงผู้ปว่ย   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 15 ชดุ 60,000.00           ม.อบ.(พศ.)204/2561 20/3/61 20/5/61 54,750.00         เฉพาะเจาะจง 5,250.00            บริหารสัญญา -                    แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล

1.93 ม่านปรับแสง   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 5 5 ชดุ 120,000.00         ม.อบ.(พศ.)163/2561 8/3/61 8/4/61 118,750.00        เฉพาะเจาะจง 1,250.00            เบกิจ่าย 118,750.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 118,750.00            

1.94 ชดุโต๊ะ-เกา้อีส้ าหรับแพทยแ์ละเจ้าหน้าท่ีเพือ่ใหบ้ริการทางการแพทย ์ ต าบล 1 ชดุ 941,100.00         ม.อบ.(พศ)02/2561 1/2/61 1/4/61 693,180.00        เชญิชวน(bidding) 247,920.00        เบกิจ่าย 693,180.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 693,180.00            

1.95 ชดุโต๊ะ-เกา้อีท้ างานของเจ้าหน้าท่ี  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 234,000.00         ม.อบ.(พศ.)153/2561 22/1/61 21/2/61 233,650.00        เฉพาะเจาะจง 350.00              เบกิจ่าย 233,650.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 233,650.00             

2. ครุภณัฑ์การแพทย ์ท่ีมีราคาอต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

1 ตู้ปลอดเชื้อ class III (Biosafty cabinate class III)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ 1 เคร่ือง 1,500,000.00       ม.อบ.(พศ)01/2561 25/1/61 25/5/61 1,499,900.00     เชญิชวน(bidding) 100.00              เบกิจ่าย 1,499,900.00      แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 1,499,900.00         

2 ชดุลานเวทีกจิกรรม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 1,022,000.00       ม.อบ.(พศ)21/2561 27/4/61 25/7/61 800,000.00        เชญิชวน(bidding) 222,000.00        เบกิจ่าย 800,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 800,000.00            

3 ชดุโต๊ะ-เกา้อีส้ าหรับหอ้งปฏบิติัการ   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 ชดุ 1,942,000.00       ม.อบ.(พศ)13/2561 23/3/61 21/5/61 1,747,560.00     เชญิชวน(bidding) 194,440.00        เบกิจ่าย 1,747,560.00      แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 1,747,560.00         

4 ชดุเกา้อีส้ าหรับผู้รับบริการ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 ชดุ 1,450,800.00       ม.อบ.(พศ)03/2561 1/2/61 2/4/61 1,369,870.00     เชญิชวน(bidding) 80,930.00          เบกิจ่าย 1,369,870.00      แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 1,369,870.00         

รวม 15,124,400.00     13,809,130.30   1,315,269.70      12,383,245.30    

โครงการ : โครงการวจัิยเพ่ือพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน บคุลากรและระบบ

1. ครุภณัฑ์การศึกษา ท่ีมีราคาต่อหน่วยต ากวา่ 1 ล้านบาท

1.1 เคร่ืองล้างเคร่ืองแกว้ (Glassware Washer) ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 1 เคร่ือง 650,000.00         ม.อบ.10/2561 29/12/60 28/3/61 647,350.00        เชญิชวน(bidding) 2,650.00            เบกิจ่าย 647,350.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 647,350.00       

1.2 เคร่ืองควบคุมความชื้น (Dehumidifier)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 7 เคร่ือง 385,000.00         ม.อบ.01/2561 16/12/60 15/3/61 350,000.00        เฉพาะเจาะจง 35,000.00          เบกิจ่าย 350,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 350,000.00            

1.3 เคร่ืองวดัอณุหภมูิและความชื้นสัมพทัธ ์(Temperature and Humidity 20 เคร่ือง 180,000.00         ม.อบ.06/2561 25/12/61 23/2/61 178,000.00        เฉพาะเจาะจง 2,000.00            เบกิจ่าย 178,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 178,000.00            

1.4 เคร่ืองตีตัวอยา่ง (Stomacher) ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 เคร่ือง 150,000.00         10PO6103/000002 14/12/60 12/2/61 116,000.00        เฉพาะเจาะจง 34,000.00          เบกิจ่าย 116,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 116,000.00      

1.5 เคร่ืองนับจ านวนจุลินทรีย ์(Colony Counter)   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 1 เคร่ือง 120,000.00         10PO6103/000003 14/12/60 12/2/61 120,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 120,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 120,000.00      

1.6 เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง (Analytical Balance)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 2 เคร่ือง 160,000.00         ม.อบ.05/2561 25/12/60 25/3/61 158,000.00        เฉพาะเจาะจง 2,000.00            เบกิจ่าย 158,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 158,000.00            

1.7 เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง (Precision Balance)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 2 เคร่ือง 130,000.00         ม.อบ.05/2561 25/12/60 25/3/61 128,000.00        เฉพาะเจาะจง 2,000.00            เบกิจ่าย 128,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 128,000.00            

1.8 ตู้ปลอดชื้อ Class II  (Biosafety Cabinet Class II )  ต าบลเมืองศรีไค 3 เคร่ือง 1,230,000.00       ม.อบ.12/2561 9/1/60 8/4/61 1,043,250.00     เชญิชวน(bidding) 186,750.00        เบกิจ่าย 1,043,250.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,043,250.00     

1.9 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัการเรืองแสงของสาร  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา 1 ชดุ 511,000.00         ม.อบ.03/2561 16/12/60 13/2/61 500,000.00        เชญิชวน(bidding) 11,000.00          เบกิจ่าย 500,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 500,000.00      

1.10 เคร่ืองแยกสารด้วยกระแสไฟฟา้ในแนวด่ิง (Vertical Electrophoresis) 2 ชดุ 160,000.00         ม.อบ.08/2561 26/12/60 24/2/61 160,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 160,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 160,000.00             

1.11 เคร่ืองกรองแบบอลัตราฟลิเตรชนั (Ultrafiltration, UF)  ต าบลเมืองศรีไค 1 เคร่ือง 400,000.00         ม.อบ.02/2561 16/12/60 13/2/61 395,900.00        เฉพาะเจาะจง 4,100.00            เบกิจ่าย 395,900.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 395,900.00             

1.12 ชดุแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟา้ 2 มิติ  (2-Dimension  Electrophoresis) 1 ชดุ 215,000.00         10PO6106/000004 30/3/61 27/6/61 215,000.00        เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 215,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 215,000.00            

1.13 เคร่ืองวดักา๊ซชวีมวล (Biomass Analyzer)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 1 ชดุ 880,000.00         ม.อบ.17/2561 30/3/61 27/6/61 848,000.00        เชญิชวน(bidding) 32,000.00          เบกิจ่าย 848,000.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 848,000.00            

1.14 เคร่ืองวดักา๊ซชวีภาพ (Biogas Analyzer)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า 1 ชดุ 320,000.00         ม.อบ.07/2561 28/12/60 26/2/61 319,000.00        เฉพาะเจาะจง 1,000.00            เบกิจ่าย 319,000.00         แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 319,000.00            

1.15 หวัวดัอณุหภมูิสูง (Thermocouple Probe)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 10 หวั 30,000.00           10PR6103/000070 28/12/60 26/2/61 30,000.00         เฉพาะเจาะจง -                   เบกิจ่าย 30,000.00          แผน <---------------> <---------------> <--------------->

ผล 30,000.00              
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2. ครุภณัฑ์การศึกษา ท่ีมีราคาอต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

1 กล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟลิด์อมิิสชั่น (Field Emission 1 ชดุ 20,000,000.00     ม.อบ.14/2561 3/2/61 1/8/61 19,795,000.00   เชญิชวน(bidding) 205,000.00        เบกิจ่าย 19,795,000.00    แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 19,795,000.00       

2 เคร่ืองวเิคราะหธ์าตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน (CHN Analyzer)  1 ชดุ 4,500,000.00       ม.อบ.11/2561 30/12/60 28/4/61 4,493,000.00     เชญิชวน(bidding) 7,000.00            เบกิจ่าย 4,493,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 4,493,000.00         

3 เคร่ืองวเิคราะหธ์าตุแบบเอก็ซเรยฟ์ลูออเรสเซนต์ (X-ray Fluorescence 1 เคร่ือง 8,000,000.00       ม.อบ.13/2561 27/1/61 26/4/61 7,975,000.00     เชญิชวน(bidding) 25,000.00          เบกิจ่าย 7,975,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 7,975,000.00         

4 เคร่ืองโครมาโตกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง (HPLC with Electrochemical 1 ชดุ 3,200,000.00       ม.อบ.04/2561 20/12/60 19/3/61 3,188,600.00     เชญิชวน(bidding) 11,400.00          เบกิจ่าย 3,188,600.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 3,188,600.00     

5 เคร่ืองอา่นปฏกิริิยาบนไมโครเพลท  (Absorbance, Fluorescence, 1 เคร่ือง 2,500,000.00       ม.อบ.16/2561 7/3/61 4/6/04 2,431,000.00     เชญิชวน(bidding) 69,000.00          เบกิจ่าย 2,431,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 2,431,000.00         

6 กล้องจุลทรรศน์ใชแ้สงแบบสเตอริโอ (Stereoscopic Microscope)  ต าบล 1 เคร่ือง 1,400,000.00       ม.อบ.09/2561 27/12/60 28/3/61 1,122,900.00     เชญิชวน(bidding) 277,100.00        เบกิจ่าย 1,122,900.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,122,900.00         

7 ถงัปฏกิรณ์ชวีภาพ (Bioreactor) ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 เคร่ือง 2,000,000.00       ม.อบ.15/2561 28/2/61 27/5/61 1,986,000.00     เชญิชวน(bidding) 14,000.00          เบกิจ่าย 1,986,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,986,000.00         

รวม 47,121,000.00     46,200,000.00   921,000.00        46,200,000.00    

รวมครภุณัฑ์ 110,628,700.00   105,142,663.60  5,486,036.40      101,674,778.60   

งาน/โครงการ : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ

1. ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 

1.1 ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะ 1 รายการ 1,485,000.00       ม.อบ.07/2561 6/2/61 6/5/61 1,188,800.00     เชญิชวน(bidding) 296,200.00        เบกิจ่าย 1,188,800.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 356,640.00       832,160.00            

1.2 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   ต าบลเมืองศรีไค 1 รายการ 8,403,400.00       ม.อบ.12/2561 7/5/61 2/11/61 7,450,000.00     เชญิชวน(bidding) 953,400.00        บริหารสัญญา 2,235,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- -----------------> งวดท่ี 1 งวดท่ี 2

ผล 1,117,500.00         1,117,500.00         

1.3 ปรับปรุงอาคารส านักงานอธกิารบดี   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 1 รายการ 4,950,000.00       ม.อบ.09/2561 29/3/61 27/7/61 4,444,444.00     เชญิชวน(bidding) 505,556.00        บริหารสัญญา 1,333,333.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,333,333.00         

2. ปรับปรุงอาคารปฏบิติัการรวม   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 รายการ 16,830,000.00     ม.อบ.10/2561 7/5/61 31/1/62 16,620,000.00   เชญิชวน(bidding) 210,000.00        บริหารสัญญา 1,662,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,662,000.00         

2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท

2.1 ปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปากลุ่มอาคารท่ีพกับคุลากร และกลุ่มอาคารหอพกั 1 รายการ 2,000,000.00       ม.อบ.08/2561 27/3/61 25/6/61 1,710,000.00     เชญิชวน(bidding) 290,000.00        เบกิจ่าย 1,710,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,710,000.00         

2.2 ปรับปรุงถนนและระบบจราจร   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 รายการ 3,920,000.00       ม.อบ.05/2561 2/2/61 3/5/61 3,710,000.00     เชญิชวน(bidding) 210,000.00        เบกิจ่าย 3,710,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 3,710,000.00         

2.3 ปรับปรุงระบบระบายน้ า   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั 1 รายการ 2,000,000.00       ม.อบ.01/2561 29/1/61 29/4/61 1,900,000.00     เชญิชวน(bidding) 100,000.00        เบกิจ่าย 1,900,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,900,000.00         

2.4 สถานีจ่ายน้ าส ารองและเพิม่แรงดันน้ าประปา   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 1 รายการ 2,000,000.00       ม.อบ.03/2561 1/2/61 1/5/61 1,776,000.00     เชญิชวน(bidding) 224,000.00        บริหารสัญญา 1,065,600.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 532,800.00            532,800.00            

2.5 ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสวา่งภายในมหาวทิยาลัย   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ 1 รายการ 2,000,000.00       ม.อบ.11/2561 28/4/61 26/7/61 1,488,000.00     เชญิชวน(bidding) 512,000.00        เบกิจ่าย 1,488,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 1,488,000.00         595,200.00            
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3) ค่ากอ่สร้างอืน่ๆ

ค่ากอ่สร้างอืน่ๆท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท

3.1 กอ่สร้างร้ัวรอบมหาวทิยาลัย ความยาว 2 กม.   ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน 1 รายการ 1,980,000.00       ม.อบ.02/2561 29/1/61 19/5/61 1,623,200.00     เชญิชวน(bidding) 356,800.00        บริหารสัญญา 811,600.00         แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- ----------------->

ผล 811,600.00            

ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ

1. ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวชิา

ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี

1 รายการ 1,485,000.00       ม.อบ.04/2561 31/1/61 1/5/61 1,149,000.00     เชญิชวน(bidding) 336,000.00        เบกิจ่าย 1,149,000.00      แผน <----------------- -------> <------- -------> <------- ------------------- ------------------- -----------------> งวดท่ี 1 งวดที่ 2-3

ผล 344,700.00            804,300.00            

โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม

ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

1. ปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์ 1 รายการ 39,470,200.00     ม.อบ.(พศ.)16/2559 23/4/02  17/08/60 39,470,200.00   เชญิชวน(bidding) -                   เบกิจ่าย 39,470,200.00    แผน -------> <-------

ผล 39,470,200.00       

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีเ่ปน็มิตรกับ

ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ

1. อาคารต้นแบบถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านพลังงาน ต าบลเมืองศรีไค 1 รายการ 19,800,000.00     ม.อบ.วท.02/2561 1/5/61 24/2/62 16,922,000.00   เชญิชวน(bidding) 2,878,000.00      บริหารสัญญา แผน

ผล

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 106,323,600.00   99,451,644.00   6,871,956.00      57,723,533.00    

รวมทัง้สิ้น 216,952,300.00   204,594,307.60  12,357,992.40    159,398,311.60   
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