
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา



หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณ ร้อยละ

งบบุคลากร 1,905,517,100                  43.83

     เงินเดือน 1,831,154,800                  42.12

     ค่าจ้างประจ า 24,518,300                       0.56

     ค่าจ้างชั่วคราว 49,844,000                       1.15

งบด าเนินการ 818,778,100                    18.83

     ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 644,304,900                     14.82

     ค่าสาธารณูปโภค 174,473,200                     4.01

งบลงทุน 588,755,400                    13.54

     ค่าครุภัณฑ์ 426,955,800                     9.82

     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 161,799,600                     3.72

งบเงินอุดหนุน 430,270,800                    9.90

งบรายจ่ายอ่ืน 226,123,400                    5.20

งบกลาง 377,802,600                    8.69

รวมทัง้สิ้น 4,347,247,400                  100.00

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยบูรพา



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

ค่าครุภณัฑ์        426,955,800

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 2 5 ตัว

               105,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 

ช่อง 1 ตัว

               120,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบท่ี 2 18 ชุด

               414,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA 5 เคร่ือง                 29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,500 ANSI Lumens 2 เคร่ือง

                58,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ ชนดิบนัทึกเวลาเข้าออกงาน 2

 ระบบ

                19,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ ระบบกล้องวงจรปดิ 1 ระบบ                 39,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ กล้องวงจรปดิ 20 ตัว                111,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ส าหรับงานกราฟฟิค 1 

เคร่ือง

                40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว                 23,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เก้าอี้เลคเชอร์ 400 ตัว                748,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ ไมโครโฟน 15 ตัว                 27,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองผสมเสียงสัญญาณ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 ช่อง

ดิจิตอล 2 เคร่ือง

                40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ ไฟฉุกเฉิน 11 ตัว                 29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เปลสนาม 2 เปล                 11,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบดิจิตอล 1 เคร่ือง                   3,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ ระบบสายใยแก้วน าแสงเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 

ระบบ

               320,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 8000 Ansi Lumens  

2 เคร่ือง

               176,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เก้าอี้เลคเชอร์    400 ตัว                720,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ เคร่ืองเสียงสนาม   1 ชุด                277,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดงบลงทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล 50 เคร่ือง

            1,150,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ไมโครโฟน 20 ตัว                 23,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว รถโดยสารขนาดเล็ก 1 คัน                650,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชุดสถานปีระชุมทางไกล 1 ชุด                505,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

 170 เคร่ือง

            5,100,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 30 เคร่ือง

               660,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น 1 ตู้                   7,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ตู้เก็บเอกสารบานเปดิแบบกระจก 2 ตู้                 13,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ตู้เก็บเอกสารบานเปดิแบบทึบ 1 ตู้                   6,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบ

ศร

กล้องจุลทรรศน ์2 ตา ส าหรับงานสอน  12 ตัว                540,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบ

ศร

เคร่ืองตรวจห ู(Otoscope)  60 ชุด                330,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบ

ศร

ไม้เคาะเข่า  60 ชุด                 45,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะดนตรีและการแสดง เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 2 เคร่ือง

                92,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนงั ขนาด 

9,000 บทีียู 12 เคร่ือง

               198,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง เก้าอี้ฟังบรรยาย 136 ตัว                950,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง ระบบเคร่ืองปรับอากาศอาคารปฎบิติัการคณะดนตรี

และการแสดง 1 งาน

            1,870,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง                 20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 2 ชุด                454,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง กล้องถ่ายภาพยนตร์ 2 ชุด                217,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง เคร่ืองแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏศิลป ์1 ชุด                 99,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถังเก็บน้ าพร้อมฐานต้ัง 5 ชุด                100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รถไถเดินตาม พร้อมพ่วง 1 ชุด                150,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัม๊น้ า 10 เคร่ือง                100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หอ้งน้ าส าเร็จรูป 3 ชุด                150,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตู้คอนเทรนเนอร์ 2 ตู้                169,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองชั่งน้ าหนกัดิจิตอลแบบต้ังพื้น (Rectangular 

Scales)    1 เคร่ือง

                32,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองดูดสูญญากาศ (Vacuum pump)    1 เคร่ือง                 26,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตู้อบแหง้สูญญากาศ (Vacuum oven)    1 เคร่ือง                155,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิพร้อมเคร่ืองเขย่า (Shaking 

water bath)   1 เคร่ือง

               133,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองวัดความเปน็กรด-ด่างในสารละลายแบบต้ังโต๊ะ 

(Water analysis Bench meter- pH meter) 2 

เคร่ือง

                68,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองบดตัวอย่าง (Handle homogenizer) 1 เคร่ือง                 43,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองปัน่ตกตะกอนขนาดเล็ก 

(Mini-Microcentrifuge)   1 เคร่ือง

                13,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองวัดโคโลน ี(Colony counter)    1 เคร่ือง                 38,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อ (Autoclave) 1 เคร่ือง                278,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองเซนตริฟิวส์และโรเตอร์ (Centrifuge and 

rotor)    1 ชุด

               395,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองวัดสีระบบสเปค็โตรโฟโตมิเตอร์   1 ชุด             1,284,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 24,000 บทีียู 2 เคร่ือง

                64,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง    1 ชุด                230,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม  1 ชุด                148,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองชั่งไฟฟูาทศนยิม 4 ต าแหนง่  1 เคร่ือง                 37,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองท าความร้อนพร้อมกวนสารละลาย Hotplate 

Stirrer    6 ชุด

                83,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองท าความร้อนแก่สารละลาย  2 ชุด                 35,300 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เตาเผาอุณหภมูิสูง   1 ชุด                350,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองปัม๊สูญญากาศ   2 ชุด                139,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิแบบเขย่า  1 ชุด                181,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ถุงลากลูกปลาพร้อมอุปกรณ์    1 ชุด                 38,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวัดฝุุนในบรรยากาศชนดิพกพา    1 ชุด                322,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวัดระดับเสียง   1 ชุด                143,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ์พร้อมถังส ารองน้ าและปัม๊    1 

ชุด

               591,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองตรวจวินจิฉัยระดับโมเลกุลแบบตรวจตาม

สภาพจริง    1 ชุด

            1,500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ หุน่จ าลองการคลอดในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 

(Maternal fetal childbirth simulator)  1 ชุด

            4,380,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ หุน่จ าลองทารกแรกเกิดเสมือนจริง ส าหรับการฝึก

ช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร  1 ชุด

            2,960,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ เตียงตรวจนารีเวช 1 ตัว                 30,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ หุน่ฝึกท าคลอด (เด็กมีสายสะดือ)  2 ชุด                960,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ไปเปน็ภาพทาง

ดิจิตอล(Digital Radiography) และอุปกรณ์

ประกอบการใช้งานพร้อมซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการ

ถ่ายภาพเอกซเรย์แบบกระดูกยาว 1 เคร่ือง

            3,700,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เก้าอี้พักคอย 3 ท่ีนัง่ 204 ชุด             3,043,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เก้าอี้พักคอย 4 ท่ีนัง่ 102 ชุด             1,938,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์ชนดิ Dot matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 

21 เคร่ือง

               404,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ดแบบต้ังโต๊ะ 43 เคร่ือง                409,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 11 เคร่ือง                 63,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ซอฟแวร์ระบบส ารองข้อมูล 4 ลิขสิทธิ์                200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้อุปกรณ์เครือข่าย ขนาด 42 U 2 ตู้                 46,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch 11 เคร่ือง                528,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 1 ชุด                800,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะแพทยศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจสอบการท างานภายในหอ้งคอมพิวเตอร์

 1 ระบบ

               100,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟูา 3 

เฟส) 2 เคร่ือง

               540,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converge 

Infrastructure 1 ระบบ

            3,500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ระบบคิวอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมควบคุม 1 ชุด             1,645,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์

(PACS) 1 ระบบ

            7,800,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ระบบจัดและจ่ายยาอัจฉริยะครบวงจร 1 ชุด           37,600,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดต้ังและเชื่อมต่อระหว่าง

อาคาร 1 ระบบ

            1,350,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ กล้องจุลทรรศนช์นดิ 2 กระบอกตา 10 ตัว                695,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ กล้องจุลทรรศนต์รวจตาชนดิล าแสงแคบและ

บนัทึกภาพระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับแสดงและจัดเก็บภาพ 1 เคร่ือง

               950,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ กล้องส่องตรวจกล่องเสียง 1 ชุด                611,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ กล้องส่องตรวจช่องปอดและหลอดลม 1 ชุด                688,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก 1 ชุด                440,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (carbondioxide laser)

 1 เคร่ือง

               550,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองกดนบัแยกชนดิเม็ดเลือดขาว 4 เคร่ือง                 55,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเขย่าตัวอย่างแบบหมุนเปน็วงกลม (Rotator) 6

 เคร่ือง

               179,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า

โดยใช้กระบอกฉีดยา 5 เคร่ือง

               650,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า 

(Infusion pump) 27 เคร่ือง

            1,590,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกั 1 เคร่ือง                 35,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกัเด็กโต (Digital) 2 เคร่ือง                130,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกัเด็กทารกแบบนอน (ดิจิตอล) 4 

เคร่ือง

               160,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกัเด็กเล็ก (Digital) 2 เคร่ือง                 50,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งสารไฟฟูา 2 จุดทศนยิม 2 เคร่ือง                187,300 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดของเหลวและเสมหะไปปไ์ลน ์12 เคร่ือง                204,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตร 1.0 - 10 

ไมโครลิตร (Adjustable Volume Micropipette) 1

 อัน

                  5,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตร 10 - 100 

ไมโครลิตร (Adjustable Volume Micropipette) 1

 อัน

                  5,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตร 2 - 10 

ไมโครลิตร (Adjustable Volume Micropipette) 1

 อัน

                  5,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดสารละลายแบบก าหนดปริมาตร 100 

ไมโครลิตร (Fixed Volume Micropipette) 2 อัน

                11,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดสารละลายแบบก าหนดปริมาตร 1000 

ไมโครลิตร (Fixed Volume Micropipette) 2 อัน

                11,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดสารละลายแบบก าหนดปริมาตร 20 

ไมโครลิตร (Fixed Volume Micropipette) 2 อัน

                11,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดสารละลายแบบก าหนดปริมาตร 200 

ไมโครลิตร (Fixed Volume Micropipette) 8 อัน

                47,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดสารละลายแบบก าหนดปริมาตร 50 

ไมโครลิตร (Fixed Volume Micropipette) 8 อัน

                47,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดเสมหะ (suction) 2 เคร่ือง                 47,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดูดเสมหะชนดิมีแบตเตอร่ี (suction) 

(portable) 1 เคร่ือง

                32,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองต้มสารละลายเคมี (Hot plate Stirrers) 1 

เคร่ือง

                32,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจไฟฟูาพร้อมระบบประมวลผล 1

 เคร่ือง

               150,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อมชนดิมอง2ตา

(Indirect ophthalmoscpe) 1 เคร่ือง

               180,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล
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คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจสอบอัตราการเต้นของหวัใจทารกแฝดใน

ครรภ ์2 เคร่ือง

               210,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชีพ 2 

เคร่ือง

               300,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 1 เคร่ือง                400,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัน่ Hematocrit 3 เคร่ือง                256,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัน่ตกตะกอน 2 เคร่ือง                342,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัน่ตกตะกอน 12 หวั 4 เคร่ือง                684,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัน่ตกตะกอน 24 หวั 3 เคร่ือง                545,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัน่เหวี่ยงตกตะกอน ปัน่เจล 1 เคร่ือง                107,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัม้น้ ายาเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 1 เคร่ือง                 32,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองผสมเลือด CBC 1 เคร่ือง                 39,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองผสมสารละลาย ( Vortex ) 3 เคร่ือง                 27,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเผาลูปไฟฟูา 2 เคร่ือง                 25,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเฝูาและติดตามการท างานของหวัใจและ

สัญญาณชีพ 4 เคร่ือง

            1,200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองพ่นยาเด็ก Portable 1 เคร่ือง                   6,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองฟังเสียงหวัใจทารกในครรภ ์2 เคร่ือง                 60,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองละลายพลาสมาชนดิแหง้ 2 เคร่ือง             1,005,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันชนดิอัตโนมัติพร้อมเคร่ืองวัดความ

อิ่มตัวของออกซิเจน 1 เคร่ือง

                65,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันแบบเคล่ือนย้ายได้ 1 เคร่ือง                 90,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันแบบสอดแขนชนดิอัตโนมัติ 1 เคร่ือง                 85,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหติชนดิใช้มือวัด 2 เคร่ือง                 24,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหติชนดิสอดแขน 2 เคร่ือง                170,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบมีขาต้ังล้อเล่ือน 8 เคร่ือง                120,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ 8 เคร่ือง                160,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติและปริมาณออกซิเจน 4 

เคร่ือง

            1,400,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าตัวเหลืองผ่านทางผิวหนงั 2 เคร่ือง                400,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล
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คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดส าหรับหาค่า PH 1 เคร่ือง                 52,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิว้ (Sat O2 (mobile)) 4 

เคร่ือง

               216,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองส่องไฟรักษาตัวเหลืองชนดิหลอด LED 6 เคร่ือง             1,200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองอ่านสปอร์เทส 1 เคร่ือง                101,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โคมไฟผ่าตัด 2 ชุด                 36,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โคมไฟส่องท าหตัถการ 2 อัน                100,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดต้อกระจก (Set ECCE) 2 ชุด                305,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดต้อกระจก (Set phoco) 4 ชุด                287,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือส่องหลอดลม 4 ชุด                116,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือส าหรับรัดริดสีดวง 15 ชุด                284,300 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือส าหรับส่องตรวจหลอดลม 1 ชุด                 35,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดตรวจหตูา 6 ชุด                148,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม 1 ชุด                 22,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตะเกียงก๊าซ (Bunson burner) 1 ตัว                 41,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเคร่ืองเขย่าและควบคุม

อุณหภมูิ 2 ตัว

               791,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ 4 ตู้                263,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์แบบมีล้อเล่ือน 4 ตู้                266,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เก็บน้ ายาอุณหภมูิหอ้ง 2 ตู้                256,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็ง 2 หลัง                684,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้แช่แข็งสามารถเก็บยาได้ >-20 องศา 6 หลัง                642,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้บม่เพาะเชื้อควบคุมอุณหภมูิและปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 1 เคร่ือง

               481,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้บม่เพาะเล้ียง 150 L 35 องศา 1 เคร่ือง                171,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้บม่เพาะเล้ียง 150 L 42 องศา 1 เคร่ือง                181,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ    2 ตู้                791,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้ย้อมสี 2 ตู้             1,177,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เย็นเก็บน้ ายาแบบ 2 ประตู อุณหภมูิ 2-8 องศา

เซลเซียส 10 หลัง

            2,140,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เย็นเก็บรักษายา แบบ 2 COMP 4 ประตู 12 หลัง             1,200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาด 250 ถุง 2 หลัง                856,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบความร้อน (Hot air oven) 2 เคร่ือง                915,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบเด็กชนดิควบคุมอุณหภมูิ (Incubator) 16 ตู้             8,800,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบเด็กส าหรับเคล่ือนย้ายทารกแรกคลอด 1 ตู้                550,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบส าหรับเด็กแรกเกิด (Incubator) 12 ตู้             5,040,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผู้ปวุย 3 ไกร์ 64 เตียง             2,240,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผู้ปวุยเด็ก (เตียงคอก) 10 เตียง                350,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โต๊ะคร่อมเตียงอลูมีเนยีม (over bed) 6 ตัว                 39,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โต๊ะปฏบิติัการกลาง มีชั้น,ไม่มีอ่าง 6 ตัว             1,733,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โต๊ะปฏบิติัการกลาง ไม่มีชั้น,ไม่มีอ่าง 2 ตัว                406,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โต๊ะปฏบิติัการกลาง ไม่มีชั้น,มีอ่าง 3 ตัว                802,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โต๊ะวางเคร่ืองมือผ่าตัด 1 ตัว                 12,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เปลตัก 1 อัน                 40,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ แผ่นเคล่ือนตัวคนไข้ (Pad slide) 4 แผ่น                 60,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถขับเคล่ือนไฟฟูาแบบนัง่ขับ 2 คัน                310,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถเข็นจ่ายยา 15 คัน                722,300 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถเข็นตัดแต่งแผลพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน                 17,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถเข็นท าหตัถการ 2 ชั้น 8 คัน                136,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถเข็นนอน 4 คัน                120,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency CART) 11 คัน                509,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถแจกยา มีกุญแจล็อค 4 คัน                320,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถฉุกเฉินช่วยฟื้นคืนชีพ 5 คัน                275,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ รถท าแผล 4 คัน                120,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ หม้อนึง่ฆา่เชื้อภายใต้ความดันไอน้ า 2 เคร่ือง             1,177,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิ (Waterbath) 3 เคร่ือง                144,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิ แบบเคล่ือนย้ายได้ 

(Waterbath) 2 เคร่ือง

               107,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ กล้องจุลทรรศนส์ าหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุด

กลับภาพอัตโนมัติ 1 ชุด

            7,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองควบคุมอุณหภมูิทารกแรกเกิด (Whole body 

cooling) และเคร่ืองบนัทึกคล่ืนไฟฟูาในสมอง (EEG)

 1 เคร่ือง

            1,500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองจี้แบบไบโพล่าร์ แบบมีระบบ Thermocision 

และ plasma Edge ในเคร่ืองเดียวกัน 1 เคร่ือง

            1,200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองจี้และตัดเนือ้เยื่อส าหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก

ชนดิไบโพล่าร์ และระบบเชื่อมปดิหลอดเลือดใน

เคร่ืองเดียวกัน 1 ชุด

            1,200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจชนดิควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดันส าหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ 5 เคร่ือง

            7,750,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองดมยาสลบชนดิซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อม

เคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองติดตามการท างานของ

หวัใจและวิเคราะหแ์ก๊ซระหว่างดมยาสลบ 5 เคร่ือง

          10,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจวิเคราะหข์ั้วจอประสาทตา 1 เคร่ือง             5,350,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง 1 

เคร่ือง

            8,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชีพ

ระบบรวมศูนย์ 10 เตียง 1 เคร่ือง

            5,500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณชีพ

ระบบรวมศูนย์ 12 เตียง 1 เคร่ือง

            6,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ 16 เคร่ือง             2,720,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองปัน่ย่อยเนือ้เยื่อมดลูก 1 เคร่ือง             1,021,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวัดลานสายตา 1 เคร่ือง             2,600,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไประบบดิจิตอล (Digital 

Radiography: DR) และเคร่ืองเอกซเรย์ทั่วไปแบบ

เคล่ือนท่ี 1 เคร่ือง

          14,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนที่แบบซีอาร์ม 

ชนดิแฟลตพาแนล 1 เคร่ือง

            7,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ หลอดแอลอีดี 12 ชุด           16,800,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบเด็กชนดิที่สามารถแปลงเปน็เคร่ืองใหค้วาม

อบอุ่น 2 ตู้

            2,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผ่าตัดตาระบบไฟฟูา 1 ชุด             1,600,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟูา พร้อมรีโมทคอนโทรล 6 

เตียง

          12,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก ผ่าตัดหวัไหล่ และผ่าตัด

หวัเข่า พร้อมอุปกรณ์ 1 เตียง

            4,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปดิิกส์และข้อ พร้อม

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 1 เตียง

            3,500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปดิิกส์และผ่าตัดกระดูก

สันหลังชนดิเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา พร้อม

อุปกรณ์ 1 เตียง

            6,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะแพทยศาสตร์ เลเซอร์ส าหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีบน

ผิวหนงั (QS-Nd Yag laser) 1 เคร่ือง

            2,200,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานส านกังาน 2 

เคร่ือง

                32,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล 1 

เคร่ือง

                22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบท่ี 2 

5 เคร่ือง

                30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เคร่ือง

                44,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน 

ขนาด 24,000 บทีียู 3 เคร่ือง

                97,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด                 32,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองมือหาต าแหนง่พิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 6 

เคร่ือง

               150,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัด RTK 1 

เคร่ือง

            1,300,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะเภสัชศาสตร์ หุน่จ าลองกล้ามเนือ้ สลับเพศได้พร้อมอวัยวะภายใน 

แบบเต็มตัว 

1 ตัว

               145,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซลขนาด 55

 นิว้ 1 เคร่ือง

                27,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนยิม 2 ต าแหนง่ 8 เคร่ือง                326,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าความเปน็กรด-ด่าง 5 เคร่ือง                135,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ กระดานฟลิปชาร์ท 10 ชุด                 50,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ รถเข็นช้อปปิง้ 2 คัน                 10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ รถตู้โดยสาร 1 คัน             1,400,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 75*180*75 cm 50 ตัว                120,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60*180*75 cm 30 ตัว                 60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ชุดไมโครโฟนลอย 12 ชุด                132,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ขาต้ังไมโครโฟนแบบยาว 8 ชุด                 16,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ โต๊ะกลม 10 ตัว                 30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ โต๊ะหมูบ่ชูาขนาดใหญ่ 1 ชุด                 45,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ระบบโสตทัศนปูกรณ์ประจ าหอ้งปฏบิติัการ 2 หอ้ง                300,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองท าน้ าเย็นพร้อมระบบกรองน้ า UF 2 เคร่ือง                 85,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ล าโพงกลางแจ้ง 1 ชุด                 40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ระบบโสตทัศนปูกรณ์หอ้งประชุม 1 หอ้ง                200,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองปดิผนกึฝาขวดแบบไวอัล 1 ชุด                 35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองบรรจุและปดิผนกึหลอดแอมพลู 1 ชุด                 65,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ บธูนทิรรศการ 1 ชุด                150,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เคร่ือง                400,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ตู้ฉายรังสียูวี 2 เคร่ือง                 60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองเตรียมยาและสารสกัดแหง้แบบพ่นฝอย 1 ชุด             1,057,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต 1 ชุด             1,551,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะเภสัชศาสตร์ หุน่จ าลองกล้ามเนือ้เต็มตัวเพศชาย แยกชิ้นส่วนได้ 

37 ชิ้น 1 ชุด

               370,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ชุดทดลองทางสรีรวิทยา 1 ชุด             2,000,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ระบบเครือข่าย  1 ระบบ             1,337,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary 

evaporator ขนาด 1 L) 3 เคร่ือง

               729,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง (Kinetic UV-vis 

spectrophotometer)  3 เคร่ือง

               770,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางความร้อน

ของสารตัวอย่าง (DSC) 1 เคร่ือง

            2,754,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองท าแหง้แบบพ่นฝอย (Spray dryer) 1 เคร่ือง             1,857,300 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองอะตอมมิคแอบซอร์บชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 

(Atomic absorption spectrophotometer) 1 ชุด

            2,750,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 2 เคร่ือง

                60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล 1 

เคร่ือง

                22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 

เคร่ือง

                15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบท่ี 2 1 เคร่ือง

                27,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 3 เคร่ือง                   7,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟูา) สูบน้ าได้ 

1,130 ลิตรต่อนาที 2 เคร่ือง

                36,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

รถเข็นอาหาร 1 คัน                   8,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิว้ 1 เคร่ือง

                12,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล 

ขนาด 55 นิว้ 2 เคร่ือง

                55,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เคร่ือง                 14,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 15,000 บทีียู 2 เคร่ือง

                51,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 15 เคร่ือง

               705,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนงั 

ขนาด 12,000 บทีียู 6 เคร่ือง

               102,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองโทรศัพท์ 6 เคร่ือง                   5,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เก้าอี้ส านกังาน 4 ตัว                 15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ตู้เก็บเอกสาร 4 ตู้                 22,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โพเดียม 1 ตัว                 22,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ระบบอินเตอร์เนต็ไร้สาย 1 ระบบ             1,800,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ระบบน าเสนอข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์ 1 ระบบ                318,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

กล้องเเว็บแคม 1 ชุด                   5,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

วิดิทัศนแ์นะน าคณะ 1 งาน                100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ผ้าม่านแบบกันแสงในตัวพร้อมราง 1 หอ้ง                 13,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โปรแกรมปอูงกันไวรัส (Anti Virus) 1 ชุด                 21,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 4 เคร่ือง

                68,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 2 เคร่ือง

                60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล 5 

เคร่ือง

               110,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 

เคร่ือง

                  9,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 10 เคร่ือง                 25,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง                 20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองโทรศัพท์ 1 เคร่ือง                      900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เก้าอี้ 12 ตัว                 11,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เก้าอี้ส านกังาน 12 ตัว                 29,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โต๊ะ 4 ตัว                 15,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้                   7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โต๊ะประชุม 1 ตัว                   6,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ แบบจอสัมผัส 3 เคร่ือง                195,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ผ้าม่าน ขนาด 2.8 x 2.0 ม. 3 หอ้ง                 34,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ผ้าม่าน ขนาด 2.4 x 2.0 ม. 1 หอ้ง                   4,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 5 เคร่ือง

               110,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบท่ี 2 3 เคร่ือง

                80,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนดิมือถือ 5 วัตต์ 

6 เคร่ือง

                12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ ระบบกล้องวงจรปดิ 3 ตัว                   9,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย 2 เคร่ือง                100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ รถเข็น 2 คัน                 12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ โพเดียม 1 แท่น                   7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ โซฟา 1 ชุด                 35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ กล้องถ่ายภาพ 1 เคร่ือง                 13,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ รถตู้โดยสาร 1 คัน             1,500,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ โทรโข่ง 2 ตัว                   6,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ สว่านไขควงไร้สาย 1 เคร่ือง                 18,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External

 Storage) 20 เคร่ือง

                48,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ ชนดิบนัทึกเวลาเข้าออกงาน 2

 เคร่ือง

                18,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 ตู้                   7,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ เคร่ืองคิดเลข แบบพิมพ์ 12 หลัก 1 เคร่ือง                   3,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ ระบบส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจอภาพ 1 ชุด                 70,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ รถเข็นช้อปปิง้ 1 คัน                   5,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะโลจิสติกส์ รีโมทส าหรับการน าเสนอไร้สาย 15 เคร่ือง                 10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการสารสนเทศ ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ 1 ระบบ                451,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการสารสนเทศ ผ้าม่านแบบกันแสงในตัวพร้อมราง 1 ชุด                 81,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 8 เคร่ือง                160,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนยิม 2 ต าแหนง่ 1 เคร่ือง                 30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เก้าอี้เลคเชอร์ 250 ตัว                475,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 4 เคร่ือง

                68,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล 5 เคร่ือง

               115,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล 1 

เคร่ือง

                21,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทะแยงมุม

ขนาด 200 นิว้ 2 ชุด

                91,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บทีียู 3 

เคร่ือง

               130,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บทีียู 3 

เคร่ือง

               144,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เก้าอี้ส านกังาน 6 ตัว                 15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้                 12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ชุดม้านัง่หนิอ่อน 2 ชุด                   6,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เก้าอี้ม้านัง่หนิอ่อน 5 ตัว                   4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนยิม 4 ต าแหนง่ 2 เคร่ือง                124,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ฐานส าหรับวางหลอดใส่สารละลาย 1 ชิ้น                 18,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองบดละเอียดบอลมิล 1 เคร่ือง                140,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองกวนสารแม่เหล็ก ชนดิใหค้วามร้อน 2 เคร่ือง                 36,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปัม๊สุญญากาศพร้อมอุปกรณ์กรอง 1 เคร่ือง                 23,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ปัม๊ท าสุญญากาศชนดิไดอะแฟรม 1 เคร่ือง                 58,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เตาหลุมใหค้วามร้อน 1 เคร่ือง                   5,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้อบลมร้อน 2 เคร่ือง                 85,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองกวนสารละลาย 1 เคร่ือง                   8,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ 1 ชุด                 50,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าความเปน็กรด-ด่าง 1 เคร่ือง                 22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง 4 เคร่ือง                 80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียวชนดิปรับ

ปริมาตรได้ 5 ชุด

                99,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ดูดควันสารเคมีแบบไฟเบอร์กลาส 1 ชุด                240,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งขนาด 14 คิวบกิฟุต 1 ตู้                 16,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เตาแม่เหล็กไฟฟูา 2 เคร่ือง                   7,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการหกัเหของแสงส าหรับวัดความหวานและ

ความเค็ม 2 เคร่ือง

                  3,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองก าเนดิสัญญาณ 5 เคร่ือง                 80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าเหนีย่วน าทางไฟฟูา 1 เคร่ือง                 14,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 1 ตู้                   4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ หม้อนึง่ฆา่เชื้ออัตโนมัติ (Autoclave) 1 เคร่ือง                190,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองรีแฟรกโตมิเตอร์ ชนดิต้ังโต๊ะ 2 เคร่ือง                265,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองรีแฟรกโตมิเตอร์ ชนดิพกพา 1 เคร่ือง                 24,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ชุดปัม๊สุญญากาศ 1 ชุด                118,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ รถเข็นสแตนเลส 1 คัน                 26,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะหคุ์ณภาพไฟฟูา 3 เฟส 1 เคร่ือง                 72,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือวัดทางส่ิงแวดล้อม 1 เคร่ือง                   8,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน

 (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บทีียู พร้อมติดต้ัง

เมนไฟฟูาระบบ 3 เฟส 

35 เมตร 1 เคร่ือง

                60,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน

 (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บทีียู พร้อมติดต้ัง

เมนไฟฟูาระบบ 3 เฟส 

25 เมตร 1 เคร่ือง

                59,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือแขวน

 (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บทีียู พร้อมติดต้ัง

เมนไฟฟูาระบบ 3 เฟส 

20 เมตร และท่อน้ ายาส่วนเกินมาตรฐาน 8 เมตร 1 

เคร่ือง

                67,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ    12 เคร่ือง                249,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ เก้าอี้เลคเชอร์   1000 ตัว             1,712,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศนช์นดิ 2 ตา พร้อมอุปกรณ์    30 กล้อง             1,650,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ ชุดทดลองโมดูลัสของความยืดหยุ่น/โมดูลัสของยัง 12

 ชุด

            1,000,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความเปน็กรดด่าง (pH meter)    10 เคร่ือง                500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปัน่เหวี่ยงต้ังโต๊ะแบบควบคุมอุณหภมูิ  1 เคร่ือง                500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองปัน่เหวี่ยงตกตะกอน    6 เคร่ือง                750,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศนช์นดิ 2 ตา    30 กล้อง             1,950,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety carbinet class II) 

 2 เคร่ือง

               495,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 1 ชุด                163,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน ์สเตอริโอพร้อมระบบใหแ้สงสว่าง 12

 กล้อง

               960,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ ชุดทดลองการหาค่าแรงตึงผิวของของเหลวสามารถ

อ่านค่าละเอียด 0.1 มิลลินวิตันและสามารถควบคุม

อุณหภมูิได้    12 ชุด

            2,132,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง    6 เคร่ือง                360,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล้องถ่ายภาพใต้น้ าพร้อมอุปกรณ์เสริม 4 ชุด                 80,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คานโอลิมปกิยกน้ าหนกัยาว 7 ฟุต  2 ตัว                 22,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองเดินอากาศ  1 เคร่ือง                183,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหนา้    1 เคร่ือง                125,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้ต้นขารวม  1 เคร่ือง                143,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้ท้องและหลัง  1 เคร่ือง                142,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้รวม    1 เคร่ือง                166,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้หลังบนและหลังล่าง    1 เคร่ือง                148,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้อกรวม    1 เคร่ือง                148,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกกล้ามเนือ้อกและหลัง  1 เคร่ือง                143,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกต้นขาด้านในและนอก  1 เคร่ือง                148,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองวัดปฏกิิริยาตอบสนองระหว่างมือและตากับเท้า

    1 ชุด

               481,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองวิเคราะหอ์งค์ประกอบร่างกาย แบบแยกส่วน 1

 เคร่ือง

               319,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองสร้างกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหลัง  1 เคร่ือง                127,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองสร้างกล้ามเนือ้รวม    1 เคร่ือง                160,300 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองสร้างกล้ามเนือ้อกรวม  1 เคร่ือง                 45,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชุดวัดอัตราการเต้นของหวัใจ  10 เคร่ือง                165,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดัมเบล 10 คู่ พร้อมชั้นวาง  1 ชุด                 57,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แผ่นน้ าหนกัหุม้ยาง    1 ชุด                 40,100 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม้านัง่ปรับระดับอเนกประสงค์  4 ตัว                100,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม้าฝึกกล้ามท้อง   1 ตัว                 42,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลู่วิ่งไฟฟูา   1 เคร่ือง                188,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เก้าอี้ส านกังาน 1 ตัว                   1,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดโซฟา 1 ชุด                 25,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 1 ชุด                 13,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นวางโทรทัศน ์1 ชั้นวาง                   8,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ   3 เคร่ือง                 72,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองวัดความเปน็กรดด่าง    10 เคร่ือง                517,900 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อ่างล้างตาพร้อมฝักบวัฉุกเฉิน  2 ชุด                 96,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหนง่   1 ชุด                 25,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระบบภาพหอ้งปฏบิติัการฟิสิกส์  1 ชุด                 98,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงวิสิเบลิ  4 เคร่ือง                400,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตู้เก็บสารเคมีชนดิระเหยได้    1 ตู้                198,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รถไถเดินตาม   1 ชุด                125,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อ   2 เคร่ือง                640,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อไบโอฮาซาร์ดคลาส 2  2 ตู้                331,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ถังเก็บไนโตรเจนเหลว   1 ถัง                 85,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว  1 ชุด                 95,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิขนาด 29 ลิตร  1 เคร่ือง                 65,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 2 ชุด                 90,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล้องจุลทรรศนเ์ลนส์ประกอบชนดิ 2 กระบอกตา 10

 ชุด

               700,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟูา ขนาด 20 kg    1 เคร่ือง                137,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระบบอัตโนมัติ (STEM04 ชุดทดลอง AUTOMATION

 COLOR SENSOR)   3 ชุด

                52,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดโครงสร้างหุน่หยิบจับส่ิงของ (Robo Grip) 5 ชุด                 14,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดทดลองตรวจจับและคัดแยกชิ้นงาน (MINI 

AUTOMATION KIT)   3 ชุด

                29,700 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หุน่ยนต์ AlphaBot, Basic robot building kit for 

Arduino    5 ชุด

                11,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดหุน่ยนต์อัตโนมัติ (Robo-CreatorXT)    5 ชุด                 35,800 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองวัดอัตราการสังเคราะหแ์สงของพืช    1 เคร่ือง             2,500,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองวัดความเปน็กรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง                 36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองชั่งทศนยิม 4 ต าแหนง่ 1 เคร่ือง                 70,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

โถแก้วดูดความชื้น 1 โถ                 11,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

เคร่ืองวิเคราะหห์าค่าซีโอดี 1 เคร่ือง                128,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

ตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส 1 ตู้                 35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 2 5 ตัว

                71,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 24,000 บทีียู 1 เคร่ือง

                32,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 4 เคร่ือง

               188,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ระดับสูง 15 เคร่ือง

               525,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens 2 เคร่ือง

                68,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 1 ชุด                 30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 1 เคร่ือง

                22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล 1 

เคร่ือง

                21,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้ 4 ตัว                 16,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้หอ้งปฏบิติัการ 1 ตัว                 15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะปฏบิติัการ 6 ตัว                 79,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ 2 ตัว                   3,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 ตู้                   6,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดปัม๊สุญญากาศ 1 เคร่ือง                 42,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens 1 เคร่ือง

                34,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

ชนดิแขวน ขนาด 12,000 บทีียู พร้อมท่อน้ ายาเกิน

มาตรฐาน 1 เคร่ือง

                37,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้อเนกประสงค์ 4 ตัว                   2,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัดลมอุตสาหกรรม 6 เคร่ือง                 15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัดลมโคจร 20 เคร่ือง                 40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองดูด-จ่ายสารละลายอัตโนมัติชนดิปรับปริมาตร 

(Auto Pipete) พร้อมปเิปตทิป (Pipette Tips) 3 

เคร่ือง

                24,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่างล้างอัลตราโซนคิ 1  ชุุด                 25,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปาูยประชาสัมพันธ์ 1 ชุด                 30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟูาส าหรับเตาอบ 1 เคร่ือง                169,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายพานล าเลียงแบบโรลเล่อร์ ส าหรับการทดสอบ

คอนกรีต 1 ชุด

                80,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะปรับระดับติดล้อ แบบเท้าเหยียบ 1 ชุด                 12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองดูดฝุุน 1 เคร่ือง                 12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองชั่ง 8,200 g. (0.1 g) 1 เคร่ือง                 20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองชั่ง 15,000 g. (0.01 kg) 1 เคร่ือง                 15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นวางเคร่ืองมือและโต๊ะปฏบิติัการ 1 ชุด                 10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรม Power System Computer Aided 

Design (PSCAD) 1 ชุด

               321,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน 1 ชุด                 16,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองขยายเสียงแบบลากจูง 1 ชุด                   8,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มือจับชิ้นงานประกอบแขนหุน่ยนต์ 1 ชุด                 20,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองกวนสารแบบร้อน (Hot plate stirrer) 3 เคร่ือง                 57,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ 2 ชุด                 45,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะซิงค์แสตนเลส 1 ตัว                 28,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัม๊ลมแบบลูกสูบ 1 เคร่ือง 45,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองเชื่อมทิก (TIG Welding Machine) 1 เคร่ือง                144,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองทดสอบด้วยคล่ืนเหนอืเสียงแบบพกพา 1 ชุด                 60,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้กลมปรับระดับ 30 ตัว                 31,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ชุด                 20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะประชุม 2 ตัว                 12,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะท างาน 1 ตัว                 12,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัดลมดูดอากาศ 5 ตัว                 13,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองผสมระบบปดิ    1 ชุด                642,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดวัดตัวอย่าง FT-IR ด้วยเทคนคิ Diamond ATR 1 

ชุด

               365,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองวัดการสุกของยาง    1 ชุด                925,600 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล้องจุลทรรศนโ์ลหะวิทยา (Metallurgical 

Microscope)    1 เคร่ือง

               770,400 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser 

Scanner) พร้อมอุปกรณ์    1 ชุด

            3,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองมือวิเคราะหห์าปริมาณโลหะหนกั    1 ชุด             1,990,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองย่อยสลายตัวอย่างด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 1 ชุด             1,800,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บทีียู  10 เคร่ือง

               470,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะฝึกอบรม   76 ตัว             1,140,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะประชุม/โต๊ะท างาน    18 ตัว                108,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้ส าหรับฝึกอบรม    166 ตัว                332,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้ประชุม/ท างาน   71 ตัว                444,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   30 ตู้                165,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบปรับอากาศส าหรับพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1300 

ตารางเมตร    1 ระบบ

            4,100,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ Network/wifi    1 ระบบ             3,000,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ    7 เคร่ือง                140,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 

4,000 ANSI LUMENS   7 เคร่ือง

               297,500 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จอรับภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 100

 นิว้    4 จอ

                38,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จอรับภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 150

 นิว้    4 จอ

                87,200 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรทัศน ์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิว้  4 

เคร่ือง

               106,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดเคร่ืองเสียง    7 ชุด                280,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู พร้อมถังลม   1 เคร่ือง                400,000 เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์ชนดิ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 1 

เคร่ือง

                  9,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน 

ขนาด 30,000 บทีียู 1 เคร่ือง

                40,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 2 เคร่ือง

                94,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ ชนดิบนัทึกเวลาเข้าออกงาน 1

 เคร่ือง

                  9,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สว่านไขควงไร้สาย 1 เคร่ือง                   7,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,000 ANSI Lumens 5 เคร่ือง

               124,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 นิว้ 1 เคร่ือง

                27,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 18,000 บทีียู 3 เคร่ือง

                63,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 26,000 บทีียู 1 เคร่ือง

                27,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 3 เคร่ือง

               141,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนงั ขนาด 

12,000 บทีียู 1 เคร่ือง

                17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 1

 เคร่ือง

                65,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้ 1 ตัว                   4,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัดลมโคจร ขนาด 16 นิว้ 40 เคร่ือง                 54,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เตาเผาแก้ว 1 เตา                 80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองรีดดิน 1 เคร่ือง                 37,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองกลึงไม้ 5 ชุด                 55,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี 1 ชุด                 10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะศึกษาศาสตร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบท่ี 1 1 เคร่ือง

                18,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA 2 เคร่ือง                 11,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 1 เคร่ือง

                47,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ 20 ตัว                 30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 4 เคร่ือง                 10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เคร่ือง

                33,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 1 เคร่ือง

                47,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย 3 เคร่ือง                   4,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ส าหรับงานกราฟฟิค 2 

เคร่ือง

64,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 1 เคร่ือง

30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เคร่ือง

27,700                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 26,000 บทีียู 1 เคร่ือง

36,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

 45 เคร่ือง

1,350,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกั แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 

เคร่ือง

15,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ ชุดปรับแรงดันและปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 3

 ชุด

7,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ กล้องจุลทรรศน ์2 ตา ส าหรับงานพยาธิวิทยา 60 ตัว 3,300,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองตรวจความหนาแนน่มวลกระดูก 1 เคร่ือง 750,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองตัดชิ้นเนือ้พยาธิวิทยากายวิภาคแบบเยือกแข็ง 

1 เคร่ือง

1,300,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองวัดความหนาแนน่ร่างกายด้วยอากาศ (Bod 

Pod)   1 เคร่ือง

5,500,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองเก็บตัวอย่างดิน    1 เคร่ือง 149,800               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองวัดไขมัน   2 ชุด 49,200                เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองวัดความส่ันสะเทือนชนดิ แบบทั่วร่างกาย 1 ชุด 363,800               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองอบฆา่เชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ า (Autoclave) 

ขนาดความจุ 110 ลิตร   1 เคร่ือง

449,400               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองวัดแรงกดของนิว้ (Hydraulic Pinch Gauge) 

2 ชุด

64,000                เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองวัดแรงบบีมือ (Hydraulic Hand 

Dynamometer)    2 ชุด

96,300                เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองอบฆา่เชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ า (Autoclave) 

ขนาดความจุ 50 ลิตร   1 เคร่ือง

342,400               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชุดจ าลองการต้ังครรภ ์   1 ชุด 150,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบือ้งต้น   2 ชุด 140,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชุดฝึกปฏบิติัการสุขศึกษาด้านมัลติมีเดีย    1 ชุด 149,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชุดใหอ้อกซิเจน   1 ชุด 4,100                  เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ   1 ตู้ 26,800                เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตู้อบความร้อนไฟฟูา (Hot Air Oven)    1 เคร่ือง 160,500               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หุน่ฝึกฟังเสียงปอดและหวัใจ   2 ตัว 400,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองตรวจวัดความเข้มข้นของอนภุาคในอากาศชนดิ

อ่านค่าได้ทันที   1 ชุด

403,400               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองมือวิเคราะหห์าปริมาณโลหะด้วยเทคนคิ

อะตอมมิกแอบซอร์พชั่น แบบเปลวไฟและเตาเผา

ไฟฟูา พร้อมชุดก าเนดิไอของสารประกอบไฮไดรด์

(AAS)    1 เคร่ือง

3,745,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะอัญมณี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 4 ชุด

120,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะอัญมณี คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 1 เคร่ือง 20,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบท่ี 1 1 ชุด

18,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 5 ชุด 12,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง 20,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,500 ANSI Lumens 2 ชุด

67,400                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 18,000 บทีียู 1 ชุด

28,600                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ระดับสูง 1 เคร่ือง

30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองชั่งทศนยิม 4 ต าแหนง่ 1 เคร่ือง 35,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองชั่งทศนยิม 2 ต าแหนง่ 1 เคร่ือง 17,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี รถเข็นสแตนเลส 1 คัน 12,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรมิเตอร์ 1

 ชุด

1,600,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี กระดานฟลิปชาร์ท 2 ชุด 11,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ถังดับเพลิง ชนดิน้ ายาเหลวระเหย ขนาด 15 ปอนด์ 1

 ถัง

3,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ถังดับเพลิง ชนดิผงเคมีแหง้ ขนาด 15 ปอนด์ 5 ถัง 5,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ชุดไมโครโฟนพร้อมเคร่ืองขยาย 2 ชุด 5,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ตู้เก็บสารเคมี แบบมีท่อ 1 ชุด 185,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ตู้เก็บสารเคมี 1 ชุด 65,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองปัน่เหวี่ยง 1 ชุด 14,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ระบบจัดการสินค้าคงคลังพร้อมอุปกรณ์ส าหรับท า

บาร์โค้ด 1 ชุด

30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองส ารองไฟฟูา ส าหรับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 1 

ชุด

25,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ไร้สาย 2 ชุด 4,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี ตู้จัดแสดง 3 ชุด 30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองดูดฝุุน ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร 1 เคร่ือง 4,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะอัญมณี เคร่ืองชั่งระบบอิเล็กทรอนกิส์ ขนาดพิกัด 15 กิโลกรัม

 2 เคร่ือง

12,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองเล่ือยสายพาน 1 ชุด 10,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิล้    1 เคร่ือง 90,000                เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะอัญมณี เคร่ืองรามานไมโครสโคป (Raman Microscope) 1 

เคร่ือง

6,000,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะอัญมณี เคร่ืองเอฟทีไออาร์สเปกโทรมิเตอร์ (FTIR 

Spectrometer)  1 เคร่ือง

1,700,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

โครงการหอพัก เทา - ทอง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 1 1 เคร่ือง

4,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 

ช่อง แบบท่ี 2 2 เคร่ือง

42,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 3 เคร่ือง 7,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA 5 เคร่ือง 29,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง ระบบกล้องวงจรปดิ 2 ระบบ 491,700               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง เก้าอี้ส านกังาน 1 ตัว 4,900                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง โต๊ะ 6 ชุด 21,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง ไฟฉุกเฉิน 182 เคร่ือง 216,600               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 1,600                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง เคร่ืองกระตุกหวัใจ 1 เคร่ือง 60,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง พัดลมโคจร ขนาด 16 นิว้ 47 เคร่ือง 89,200                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 12 เคร่ือง

360,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล 6 

เคร่ือง

132,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External

 Storage) 10 อัน

50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network

 ส าหรับกระดาษขนาด A3 1 เคร่ือง

54,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบท่ี 3 7 เคร่ือง

252,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 3 kVA 12 เคร่ือง 130,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง

150,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ ชนดิบนัทึกเวลาเข้าออกงาน 1

 เคร่ือง

9,700                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เก้าอี้ส านกังาน 4 ตัว 40,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย โต๊ะส านกังาน 4 ตัว 48,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย ตู้เก็บเอกสาร 5 ตู้ 50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย อุปกรณ์แฟลชส าหรับกล้องถ่ายภาพ 1 อัน 12,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย กล้องถ่ายภาพ 2 เคร่ือง 100,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ส าหรับตัดต่อวิดีโอ 

อัดเสียง 1 เคร่ือง

100,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย ปาูยประชาสัมพันธ์ 1 อัน 200,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย ชั้นวางเคร่ืองมือและโต๊ะปฏบิติัการ 10 อัน 100,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน 1 ชุด 60,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

บณัฑิตวิทยาลัย ไมโครโฟน 12 อัน 240,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 4 เคร่ือง

88,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน

 5 เคร่ือง

85,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบท่ี 1 9 เคร่ือง

48,600                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink

 Tank Printer) 1 เคร่ือง

4,300                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)

 3 เคร่ือง

7,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนดิ Network 

แบบท่ี 1 (18 หนา้/นาที) 1 เคร่ือง

10,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนดิ Network 

แบบท่ี 2 (27 หนา้/นาที) 1 เคร่ือง

27,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบท่ี 1 1 เคร่ือง

18,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 3 เคร่ือง 7,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง

42,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บทีียู 2 

เคร่ือง

94,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เก้าอี้ส านกังาน 8 ตัว 19,200                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองเคลือบบตัร 1 เคร่ือง 4,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองฟอกอากาศ 14 เคร่ือง 378,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" โพเดียม 2 ตัว 26,400                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ปาูยถือน าขบวน 6 ปาูย 22,800                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังเพดาน กระจายลม 4 

ทิศทาง ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บทีียู 2 เคร่ือง

120,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ถังดับเพลิง 2 ถัง 6,200                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ตู้ใส่ถังดับเพลิง ชนดิท่อคู่ 1 ตู้ 2,200                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" บนัไดอลูมิเนยีม แบบ 2 ทาง 1 อัน 2,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ตู้เหล็กบานสไลด์ ขนาด 94 (กว้าง) x 40.6 (ลึก) x 

87.8 (สูง) ซม. 5 ตู้

15,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ตู้เหล็กบานสไลด์ ขนาด 91.4 (กว้าง) x 45.7 (ลึก) x 

183 (สูง) ซม. 4 ตู้

19,600                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิว้ 6 ตัว 18,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" โซฟา 3 ที่นัง่ 1 ตัว 7,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" โซฟา 2 ตัว 6,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" โต๊ะไม้ ขนาด กว้าง 200 x ลึก 114 x สูง 75 ซม. 1 

ตัว

9,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ล าโพงภายนอก 2 เคร่ือง 33,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 1 เคร่ือง 26,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ตู้ล าโพง ขนาด 12 นิว้ 1 คู่ 5,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองผสมเสียงสัญญาณ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 ช่อง

ดิจิตอล 1 เคร่ือง

16,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เพาเวอร์แอมป ์คลาส D 1 เคร่ือง 15,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด 12,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" โคมไฟเวที ไพพาร์ LED 54 ดวง 4 ชุด 8,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" บอร์ดคุมไฟ DMX512 พร้อมสายสัญญาณ 1 ชุด 3,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" อุปกรณ์บนัทึกเสียง Audio Interface พร้อม

โปรแกรม 1 ชุด

10,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ไมโครโฟน Condenser พร้อมสายและแผ่นกันเสียง

ลม 1 ชุด

4,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" อุปกรณ์แฟลชส าหรับกล้องถ่ายภาพ 1 ชุด 20,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ผ้าม่าน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3.26x1.5 เมตร 6 ชุด 24,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ผ้าม่าน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1.10x2.10 เมตร 6 ชุด 8,400                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้แบบใช้ไฟฟูา 1 เคร่ือง 3,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" อูกูเลเล่ 45 ตัว 112,500               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" คีย์บอร์ด 3 ชุด 45,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 100 ซีซี แบบเกียร์

ธรรมดา 1 คัน

40,800                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ปัม๊น้ าอัตโนมัติ 250 วัตต์ 2 ตัว 13,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ปัม๊น้ าอัตโนมัติ 100 วัตต์ 2 ตัว 9,600                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ปัม๊น้ า ออโต้มอเตอร์ 270 วัตต์ 1 เคร่ือง 5,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เคร่ืองเจียร์ไฟฟูา ขนาด 4 นิว้ 1 เคร่ือง 2,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" เล่ือยจิ๊กซอว์ไฟฟูา 1 เคร่ือง 2,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตา 2 กล้อง 70,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) 150 เคร่ือง

4,500,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network

 แบบท่ี 2 (38 หนา้/นาที) 5 เคร่ือง

75,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 

เคร่ือง

9,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 26 เคร่ือง 65,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,000 ANSI Lumens 15 เคร่ือง

300,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ระบบกล้องวงจรปดิ 1 ระบบ 322,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ กล้องวงจรปดิ 3 ตัว 42,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 4

 เคร่ือง

292,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองโทรศัพท์ 7 เคร่ือง 4,200                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เก้าอี้ 30 ตัว 41,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เก้าอี้ส านกังาน 4 ตัว 9,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ รถเข็น 2 ตัว 6,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองเคลือบบตัร 1 เคร่ือง 5,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ โซฟา 1 ตัว 15,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ รถตู้โดยสาร 1 คัน 1,300,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ โคมไฟ(สปอร์ตไลท์) 2 จุด 36,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้ 7,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น 2 ตู้ 8,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ปาูยบอกทางหนไีฟ 15 เคร่ือง 22,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหอ้งเรียน 1 ระบบ 663,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ตู้เย็น ขนาด 4.9 คิวบกิฟุต 4 เคร่ือง 26,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ แปนูและหว่งบาสเก็ตบอล 2 แปนู 90,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองบนัทึกภาพกล้องวงจรปดิ 3 เคร่ือง 67,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ โต๊ะเขียนหนงัสือ 20 ตัว 30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ไมโครเวฟ 2 เคร่ือง 6,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เหล็กดัด 2 งาน 40,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เตียงนอน 2 เตียง 9,600                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ที่นอน 2 หลัง 10,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนดิมือถือ ขนาดก าลังส่ง 0.5 วัตต์ 

5 เคร่ือง

7,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ โทรโข่ง 2 เคร่ือง 4,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ชุดควบคุมไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 7,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ กลองทอมบา้ พร้อมขาต้ัง 2 ชุด 8,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ชุดโต๊ะประชุมส าหรับ 20 ที่นัง่ 1 ชุด 68,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองขัดกระดาษทรายแบบส่ัน 1 เคร่ือง 3,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ เล่ือยจิ๊กซอว์ 1 ตัว 3,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ โต๊ะสแตนเลส 1 ตัว 3,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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วิทยาลัยนานาชาติ เลนส์ส าหรับกล้องถ่ายภาพนิง่ ระยะโฟกัส 16-35 

มม. 1 ตัว

40,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ขาต้ังกล้องส าหรับถ่ายภาพยนตร์ 1 ตัว 8,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ กล้องถ่ายภาพยนตร์ 1 เคร่ือง 50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ไมโครโฟนไร้สายส าหรับถ่ายภาพยนตร์ 1 เคร่ือง 12,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ชุดควบคุมกล้องส าหรับถ่ายภาพยนตร์ 1 ชุด 15,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ชุดโคมไฟถ่ายสตูดิโอ 2 ชุด 27,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ไฟต่อเนือ่งส าหรับงานภาพยนตร์ 2 ตัว 6,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ฉากส าหรับถ่ายภาพ 3 ตัว 4,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ กรอบใส่ฉาก 3x3 เมตร 2 ตัว 4,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ 1 ระบบ 80,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ โต๊ะท างาน 4 ตัว 16,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม โทรทัศน ์แอล ซี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1366x 768 พิกเซลขนาด 32 นิว้ 3 เคร่ือง

21,900                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาด 40 นิว้ 2 เคร่ือง

24,200                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 10 

แผ่น 1 เคร่ือง

3,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม เก้าอี้ส านกังาน 3 ตัว 9,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม รถเข็น 2 คัน 4,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ตู้กดน้ าด่ืม 1 เคร่ือง 6,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 10 กิโลกรัม 1 เคร่ือง 10,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ผ้าม่านหอ้งพัก 87 ชุด 480,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ไมโครเวฟ 1 เคร่ือง 4,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 2 ชุด 50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม เคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 กิโลกรัม 1 เคร่ือง 2,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ถังต้มน้ าไฟฟูา ดิจิตอล 20 ลิตร 1 เคร่ือง 3,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล

ขนาด 48 นิว้ 6 เคร่ือง

70,200                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เคร่ืองท าความเย็น 5 ตัว 40,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มอเตอร์ไฟฟูา ส าหรับระบบยังชีพสัตว์น้ าตู้ปลาใหญ่ 

1 ตัว

42,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถังอากาศ 4 ถัง 24,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เส้ือชูชีพด าน้ า 2 ชุด 30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เคร่ืองตัดชิ้นเนือ้อัตโนมัติ    1 เคร่ือง 930,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล กล้องจุลทรรศนส์เตอริโอความคมชัดสูง พร้อมชุด

ถ่ายภาพและระบบดิจิตอล  1 ชุด

680,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล กล้องจุลทรรศนก์ าลังขยายสูง  1 เคร่ือง 350,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เคร่ืองท าแหง้แบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 

เคร่ือง

950,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

ส านกัคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ระดับสูง 

90 เคร่ือง

2,700,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ส าหรับงานกราฟฟิค 1 

เคร่ือง

35,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด 25,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 19,900                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ เคร่ืองตรวจเช็คคุณภาพสายเคเบิล้ 1 เคร่ือง 90,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ภายในส านกัคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 290,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทน (Network switch) 

1 ระบบ

3,548,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (Disk storage) 1 ระบบ 3,500,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ ถังต้มน้ าไฟฟูา ดิจิตอล 14 ลิตร 1 ใบ 9,000                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูง ส าหรับ

ใหบ้ริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   1 ชุด

8,504,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

ส านกับริการวิชาการ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 24,000 บทีียู 1 ชุด

32,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บทีียู 2 ชุด

88,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ ตู้เก็บเอกสาร 2 หลัง 9,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวด า (22 แผ่น/

นาที) 2 เคร่ือง

9,800                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ ผ้าม่าน 2 ชุด 8,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ รถตู้โดยสาร 1 คัน 1,900,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวด า ชนดิ 

Network (35 แผ่น/นาที) 1 เคร่ือง

24,900                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เคร่ือง 350,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล 4 เคร่ือง

92,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองพิมพ์ชนดิ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 1 

เคร่ือง

22,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA 2 เคร่ือง 11,600                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เคร่ือง

33,700                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 นิว้ 6 เคร่ือง

159,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ระบบกล้องวงจรปดิ 1 ระบบ 400,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองโทรศัพท์ 3 เคร่ือง 4,500                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 3 เคร่ือง 30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 6,600                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ความเร็ว 

10Gbps พร้อมโมดูล Fiber 1 เคร่ือง

180,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด แผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Card) ส าหรับ

เคร่ืองเแม่ข่ายความเร็ว 10 Gbps 8 ตัว

160,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID 

1 ระบบ

1,800,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

ส านกัหอสมุด เคร่ืองพิมพ์บตัร PVC แบบอิงค์เจ็ทสี 1 เคร่ือง 15,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลขนาดเล็ก

 3 เคร่ือง

48,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บทีียู 

พร้อมท่อน้ ายาเกินมาตรฐาน 3 เคร่ือง

188,700               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ตู้จ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board) 1 ตู้ 200,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ 1 เคร่ือง 14,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด โปสเตอร์สแตนด์ 2 อัน 15,400                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ล าโพง 3 คู่ 12,300                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 1 ตัว 35,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด อุปกรณ์ปอูงกันการส่ันไหวของกล้องดิจิตอล 1 อัน 12,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองก าเนดิไฟฟูา ขนาด 120 กิโลวัตต์ พร้อมติดต้ัง 

1 เคร่ือง

770,500               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 30 kVA (ระบบไฟฟูา 3 

เฟส)  1 เคร่ือง

800,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

ส านกัหอสมุด ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

แบบท่ี 3 (ขนาด 42U)   2 ตู้

260,000               เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 161,799,600       

กองกิจการนสิิต ปรับปรุงหอ้งน้ า หอพักกองกิจการนสิิต 1-2 222,600               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตจันทบรีุ ปรับปรุงหอ้งสมุดชั้น 1 และชั้น 2  1 รายการ 15,535,800          เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ปรับปรุงพื้นดาดฟูาอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ 

อุปถัมภ์

2,648,300            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ปรับปรุงพื้นท่ีรอบอาคารอเนกประสงค์ 151,900               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ก่อสร้างถนนภายในวิทยาเขตสระแก้ว 4,890,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟูา 3,992,400            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ก่อสร้างขยายเขคระบบประปา 6,585,800            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่ ค่าออกแบบปรับปรุงหอประชุมธ ารง บวัศรี 5,200,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่ สมทบโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยด้วย

เทคโนโลยีและการสร้างความมัน่คงใหชุ้มชน

12,688,300          เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

กองอาคารสถานที่ ปรับปรุงหอ้งอาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ เปน็

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

1,360,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่ ต้ังสถานจี่ายไฟฟูาย่อย (substations) มหาวิทยาลัย

บรูพา

24,000,000          เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง ปรับปรุงอาคารนวัตกรรมศูนย์นวัตกรรมศิลปะและ

วัฒนธรรม ชั้น 1 และชั้น 2

5,150,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง ต่อเติมอาคารปฎบิติัการคณะดนตรีและการแสดง 5,240,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะดนตรีและการแสดง ต่อเติมอาคารศูนย์นวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น

 4   1 ระบบ

4,500,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก่อสร้างอาคารปฏบิติัการทางการเกษตร    1 รายการ 1,999,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 คณะ

เทคโนโลยีทางทะเล

200,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุงชั้น 5 คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ 1,000,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุงหอ้งสโมสรนสิิตคณะภมูิสารสนเทศศาสตร์ 151,400               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ ต่อเติมโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ 200,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อสร้างโรงเก็บขยะ คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

68,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระบบกันซึมอาคารคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,263,400            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงโรงอาหารอาคารคณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

1,500,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงหอ้ง Qs2-500, 501/1 ,501/2 และ 501/3 195,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงหอ้ง Qs2-502 8,300                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทางภาษาสาขาภาษาอังกฤษ 180,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทางภาษาสาขาฝร่ังเศส 100,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ ปรับปรุงภมูิทัศนห์นา้อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์

และนติิศาสตร์

1,500,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ โต๊ะหมูบ่ชูา (แบบก่ออิฐ) 50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหอ้ง CL-617 65,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหอ้งอาคารฟิสิกส์ 86,800                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการเคมีวิเคราะหเ์ชิงเคร่ืองมือ 120,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลังคา รางน้ าฝน และหนา้ต่างอาคาร

ปฏบิติัการภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ และอาคาร

เกษมฯ

218,500               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหอ้งน้ าชาย หญิง อาคารปฏบิติัการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

132,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ าประปา 587,900               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหอ้งพักนสิิตในหอ้งปฏบิติัการส่ิงแวดล้อม 

ChE106 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

135,600               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต้ังฝูาเพดานและปกูระเบือ้ง ภาควิชาโยธา 50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงไฟทางเดินภายในอาคารปฏบิติัการ ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา

30,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงทางเข้าสู่อาคารภาควิศวกรรมโยธา 450,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต้ังหลังคาลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 239,900               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงอาคารโรงประลองวิศวกรรมเคร่ืองกล-อุตสา

หการ  1 รายการ

35,200,000          เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปรัปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์   1 รายการ 2,100,000            เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

คณะศึกษาศาสตร์ ค่าออกแบบอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5,000,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงหอ้งสมุดและหอ้งสโมสรบคุลากร 850,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุงหอ้ง PH206 67,400                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุงระบบน้ าอาคารมหติลาธิเบศร 350,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โครงการหอพัก เทา - ทอง ปรับปรุงส านกังานโครงการหอพักเทา-ทอง 1,532,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต "พิบลูบ าเพ็ญ" ปรับปรุงพื้นกระเบือ้งหอ้งเรียน ชั้น 3 498,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ทางการเงินฯ

6,824,400            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ปรับปรุงหอ้งประชุม ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม 294,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม ปรับปรุงหอ้งพัก ศูนย์ปฏบิติัการโรงแรม 6,400                  เงินรายได้มหาวิทยาลัย



ส่วนงาน/หน่วยงาน รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปรับปรุงฉากหลังส่วนจัดแสดงพิพิธภณัฑ์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

100,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปรับปรุงหอ้งน้ า 1,100,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปรับปรุงหอ้งโรควิทยา 300,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปรับปรุงบนัไดบริเวณโถงเพาะล้ียง 200,000               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัคอมพิวเตอร์ ทาสีผนงัหอ้งอาคาร KB 95,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกับริการวิชาการ ปรับปรุงหอ้งโถงชั้น 1 ส านกับริการวิชาการ 50,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด งานปรับปรุงหอ้งน้ า-ส้วม ชั้น 2 ,3,4,5,6,7 อาคาร

ส านกัหอสมุด

3,240,000            เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ปรับปรุงท่อและเปล่ียนแปลงท่อระบายน้ าทิ้ง อาคาร

ส านกัหอสมุด

98,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ตกแต่งหอ้งประชุม 99,000                เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส านกัหอสมุด ตกแต่งหอ้งกลุ่ม 99,500                เงินรายได้มหาวิทยาลัย


