มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha University

á¼¹¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
1,972,300,400
1,900,424,300
22,884,600
48,991,500
848,705,200
665,347,500
183,357,700
631,671,700
407,333,300
224,338,400
426,774,100
207,947,800
391,477,800
4,478,877,000

หน่วย : บาท
ร้อยละ
44.04
42.43
0.51
1.09
18.95
14.86
4.09
14.10
9.09
5.01
9.53
4.64
8.74
100.00

-2แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบลงทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่วนงาน/หน่วยงาน
จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
รายการ
ค่าครุภัณฑ์
407,333,300
1 กองกฎหมาย
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
28,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
2 กองกลาง
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 กล้อง
88,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3 กองกลาง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
44,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จานวน 2 เครื่อง
4 กองกลาง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
42,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ระดับสูง จานวน 1 เครื่อง
5 กองกลาง
กล้องถ่ายภาพชนิดพกพาความคมชัดสูง จานวน 1
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
กล้อง
6 กองกลาง
จอ LED Full Color Outdoor จานวน 1 จอ
1,083,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7 กองกลาง
ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 209 จานวน 1 ระบบ
151,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8 กองกลาง
9 กองกลาง

ระบบภาพห้องประชุม 406 จานวน 1 ระบบ
ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 512 จานวน 1 ระบบ

27,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
64,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

10 กองกลาง

ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 903 จานวน 1 ระบบ

326,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

11 กองกิจการนิสิต

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 7 เครื่อง

17,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

12 กองกิจการนิสิต

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

13 กองกิจการนิสิต

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

46,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 218 พร้อมระบบ
ประชุมออนไลน์ จานวน 1 ชุด
ระบบสายเคเบิ้ลโทรศัพท์และอุปกรณ์ภายใน
สานักงาน จานวน 1 ระบบ
ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ IP
Cam Full HD จานวน 1 ระบบ
ประตูเหล็กดัดบานเปิด -ปิด จานวน 4 บาน
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR พร้อม
อุปกรณ์เสริม จานวน 1 ชุด

191,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

14 กองกิจการนิสิต
15 กองกิจการนิสิต

16 กองกิจการนิสิต
17 กองกิจการนิสิต
18 กองกิจการนิสิต
19 กองกิจการนิสิต
20 กองกิจการนิสิต

2,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

195,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
18,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
79,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

-3ส่วนงาน/หน่วยงาน
21 กองคลังและทรัพย์สิน

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 407 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
12,210,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

22 กองคลังและทรัพย์สิน
ระบบสารสนเทศด้านการคลัง จานวน 1 ระบบ
23 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด
3,000 ANSI Lument จานวน 1 เครื่อง
24 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
25 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 7 เครื่อง
26 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
113 เครื่อง
27 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens 10 เครื่อง
28 กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
เครื่องมือตรวจสอบสายนาสัญญาณ (UTP&Fiber) 1
เครื่อง
29 กองแผนงาน
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
30 กองแผนงาน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

27,200,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

31 กองอาคารสถานที่
32 กองอาคารสถานที่

33 กองอาคารสถานที่
34 กองอาคารสถานที่
35 กองอาคารสถานที่
36 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

37
38
39
40
41
42
43
44

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบเลเซอร์ ขนาด
5,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบเลเซอร์ ขนาด
10,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
ไมโครโฟนสายแบบมือถือ พร้อมขาตัง้ ไมโครโฟน
จานวน 10 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 30 เครื่อง
ชุดกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน 1 ชุด
ตูด้ ดู ความชื้นอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ระบบเครื่องเสียงสาหรับการเรียนการสอน 1 ชุด
เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 ชุด
เครื่องกรองน้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปั๊มลม จานวน 1 เครื่อง
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จานวน 4 ตู้
รถเข็น จานวน 4 คัน

18,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,390,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
290,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
120,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

22,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
973,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

96,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
997,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
26,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
660,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

550,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
50,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
25,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,230,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
26,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
25,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
14,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

-4ส่วนงาน/หน่วยงาน
45 คณะดนตรีและการแสดง
46
47
48
49
50
51

คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

64
65
66
67

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

68 คณะพยาบาลศาสตร์
69 คณะพยาบาลศาสตร์
70 คณะพยาบาลศาสตร์
71 คณะพยาบาลศาสตร์
72 คณะพยาบาลศาสตร์
73 คณะแพทยศาสตร์
74 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสลับสัญญาณภาพ จานวน 1 ชุด
กล้องถ่ายภาพยนตร์ จานวน 1 ชุด
ชุดไฟสตูดโิ อ จานวน 1 ชุด
เลือ่ ยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตัง้ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องบันทึกเสียงสาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ จานวน 1
ชุด
ไมโครโฟนสาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ จานวน 1 ชุด
ฆ้องวงเล็กมโหรี จานวน 1 วง
ระนาดเอกเหล็กมโหรี จานวน 1 ชุด
ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี จานวน 1 ชุด
ขลุย่ จานวน 2 ชุด
เครื่องประกอบจังหวะ จานวน 1 ชุด
โต๊ะดราฟไฟ จานวน 1 ตัว
เครื่องรีดผ้าไอน้าแบบทับ จานวน 1 เครื่อง
เตารีดไอน้าแบบแยก จานวน 1 เครื่อง
ชุดกล้องสาหรับการถ่ายทารายการ 1 ชุด
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 ชุด
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible
Spectrophotometer) 1 ชุด
ตูด้ ดู ไอสารเคมี 2 ชุด
เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย 1 ชุด
ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 1 ชุด
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
(Real-time PCR) 1 ชุด
หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมเสียงสัญญาณ 2
ตัว
หุ่นจาลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบเอนกประสงค์ 2 ตัว
หุ่นจาลองฝึกปฏิบัตกิ ารดูดเสมหะและการให้อาหาร
ทางสาย 1 ตัว
หุ่นจาลองการสวนปัสสาวะเพศหญิงและเพศชาย
(แบบสลับได้) 1 ตัว
ชุดจาลองการฝึกตรวจร่างกายแบบครบวงจร 1 ชุด
รถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่ จานวน 4 คัน
เครื่องชั่งน้าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ชนิด
ดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
9,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
251,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
192,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
340,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
198,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
57,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
19,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
19,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
24,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
18,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,498,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
148,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
230,100 เงินอุดหนุนรัฐบาล
535,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
267,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
650,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
237,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
315,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
118,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
124,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,341,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
300,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
20,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

-5ส่วนงาน/หน่วยงาน
75 คณะแพทยศาสตร์
76 คณะแพทยศาสตร์
77 คณะแพทยศาสตร์

78 คณะแพทยศาสตร์

79 คณะแพทยศาสตร์
80 คณะแพทยศาสตร์
81 คณะแพทยศาสตร์

82 คณะแพทยศาสตร์

83 คณะแพทยศาสตร์
84 คณะแพทยศาสตร์
85 คณะแพทยศาสตร์
86 คณะแพทยศาสตร์
87 คณะแพทยศาสตร์
88 คณะแพทยศาสตร์
89 คณะแพทยศาสตร์
90 คณะแพทยศาสตร์

91 คณะแพทยศาสตร์
92 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2
กล้อง
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
(Infusion pump) จานวน 40 เครื่อง
เครื่องจี้แบบไบโพล่าร์ แบบมีระบบ Thermocision
และ plasma Edge ในเครื่องเดียวกัน จานวน 1
เครื่อง
เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วย
หายใจและเครื่องติดตามการทางานของหัวใจและ
วิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จานวน 1 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
114,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,354,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

2,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

เตียงผูป้ ่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อม
เบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 350 เตียง
ชุดแขวนจอมอนิเตอร์ สาหรับห้องผ่าตัดแบบ
ผสมผสาน จานวน 1 ชุด
ชุดชั้นวางอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ แบบ 1
ด้าน สาหรับศัลยแพทย์ สาหรับห้องผ่าตัดแบบ
ผสมผสาน จานวน 1 ชุด
ชุดชั้นวางอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ แบบ 1
ด้าน สาหรับวิสัญญี สาหรับห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน
จานวน 1 ชุด
เครื่องวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือดชนิด
เคลือ่ นย้ายได้ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลพร้อมวัดความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด จานวน 2 เครื่อง
เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลือ่ นที่ได้ ชนิดมี
แบตเตอรี่ จานวน 1 เครื่อง
เข็มเจาะเนื้อเยือ่ หุ้มปอดเพื่อพิสูจน์ จานวน 2 ชุด
เครื่องชั่งน้าหนักผูป้ ่วยพร้อมรถเข็น จานวน 1 เครื่อง

21,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

เครื่องจี้ตดั ด้วยไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด พร้อมแปร
ผลอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ชนิดวัด
คุณภาพการกดหน้าอกเพื่อการเคลือ่ นย้ายและ
สามารถดูคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจบนจอภาพได้ จานวน 1
เครื่อง
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอภาพและบันทึก
(Defibrillator) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
ผลอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง

95,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

850,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
975,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

650,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

270,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
170,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
25,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
29,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
120,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

100,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

330,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

-6ส่วนงาน/หน่วยงาน
93 คณะแพทยศาสตร์
94 คณะแพทยศาสตร์
95 คณะแพทยศาสตร์
96 คณะแพทยศาสตร์
97 คณะแพทยศาสตร์
98 คณะแพทยศาสตร์

99 คณะแพทยศาสตร์

100 คณะแพทยศาสตร์
101 คณะแพทยศาสตร์
102 คณะแพทยศาสตร์
103 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อหิน จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดหนังตา จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตา (Set Retina)
จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อ พื้นฐาน ใหญ่
(LARGE BONE BASIC SET) จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อขนาดเล็ก (SMALL
BONE GRAFT OSTEOTOME AND GOUGE SET)
จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อขนาดใหญ่ (LARGE
BONE GRAFT OSTEOTOME AND GOUGE SET)
จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องอก (Thoracotmy Set)
จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานกระดูกและข้อ (Extra
Ortho Set) จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดแผลเล็ก ขนาดกลาง จานวน 1 ชุด

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
278,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
115,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล
337,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล
265,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
70,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

79,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

534,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
722,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
110,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
147,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล

107 คณะแพทยศาสตร์

ชุดเครื่องมือผ่าตัดแผลเล็ก (Excision Set) จานวน 1
ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัด (Major Set) จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัด (Minor Set) จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดปะแต่ง เยือ่ แก้วหู
(Tympanoplasty Set) จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัส จานวน 1 ชุด

108 คณะแพทยศาสตร์

ชุดเครื่องมือผ่าตัดท่อน้าตา (DCR Set) จานวน 1 ชุด

197,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล

109 คณะแพทยศาสตร์

ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกนิ้วหัก (External Fix
hand) จานวน 1 ชุด
ชุดด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง
จานวน 4 ชุด
ตูอ้ ุ่นน้าเกลือและผ้าห่ม จานวน 1 ชุด
ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมหัวจ่ายก๊าซ
และเต้ารับปลัก๊ เสียบไฟฟ้า ชนิดติดตัง้ เพดานแบบ
คานรางเลือ่ นสาหรับไอซียูเด็กโต (PICU) จานวน 6 ชุด

556,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล

104 คณะแพทยศาสตร์
105 คณะแพทยศาสตร์
106 คณะแพทยศาสตร์

110 คณะแพทยศาสตร์
111 คณะแพทยศาสตร์
112 คณะแพทยศาสตร์

113 คณะแพทยศาสตร์

ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมหัวจ่ายก๊าซ
และเต้ารับปลัก๊ เสียบไฟฟ้า ชนิดติดตัง้ เพดานแบบ
คานรางเลือ่ น จานวน 12 ชุด

301,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
217,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
415,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล
643,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล

1,227,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
750,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,910,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

5,820,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

-7ส่วนงาน/หน่วยงาน
114 คณะแพทยศาสตร์

115 คณะแพทยศาสตร์
116 คณะแพทยศาสตร์

117 คณะแพทยศาสตร์

118 คณะแพทยศาสตร์
119 คณะแพทยศาสตร์
120 คณะแพทยศาสตร์
121 คณะแพทยศาสตร์
122 คณะแพทยศาสตร์
123 คณะแพทยศาสตร์
124 คณะแพทยศาสตร์
125 คณะแพทยศาสตร์
126 คณะแพทยศาสตร์
127 คณะแพทยศาสตร์
128 คณะแพทยศาสตร์

129 คณะแพทยศาสตร์
130 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
ตูอ้ บเด็กแรกเกิดแบบเคลือ่ นย้าย ที่วัดค่าความ
อิ่มตัวอ็อกซิเจนในเลือด และวัดค่าเปอร์เซ็นต์อ็อกซิ
เจน สาหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติ (transport
incubator) จานวน 1 ตู้
เครื่องช่วยหายใจสาหรับเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วย(transport
ventilator) จานวน 3 เครื่อง
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่า
สัญญาณชีพผูป้ ่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสี
พร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จานวน 2 เครื่อง
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบไบเฟสิคพร้อมภาค
กระตุน้ หัวใจ และวัดออกซิเจนในเลือด
(defibrillator) จานวน 4 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ (BIPAP)
มีแบตเตอรี่ จานวน 4 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ (BIPAP)
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกขณะหายใจเข้า (CPAP)
จานวน 6 เครื่อง
เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
(HHHFNC) จานวน 10 เครื่อง
เครื่องเฝ้าติดตามความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
เลือดทางผิวหนัง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด (ECG 12
LEAD) พร้อมระบบประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออพติค ชนิด 4 เบลด
(laryngoscope) จานวน 11 เครื่อง
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ชนิด
พกพา จานวน 3 เครื่อง
เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ชนิดตัง้ โต๊ะ จานวน 3 เครื่อง
โคมไฟส่องตรวจ ชนิดเคลือ่ นที่ได้ จานวน 4 ชุด
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
ด้วยกระบอกฉีดยา (Syringe pump) จานวน 68
เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ เด็ก (ambu bag)
จานวน 10 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ผูใ้ หญ่ (ambu bag)
จานวน 4 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
800,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

2,550,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
960,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

1,320,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

1,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
750,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
390,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
780,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
800,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
363,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
120,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
285,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
240,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
4,001,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล

30,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
12,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

-8ส่วนงาน/หน่วยงาน
131 คณะแพทยศาสตร์
132 คณะแพทยศาสตร์
133 คณะแพทยศาสตร์
134 คณะแพทยศาสตร์
135 คณะแพทยศาสตร์
136 คณะแพทยศาสตร์
137 คณะแพทยศาสตร์
138 คณะแพทยศาสตร์
139 คณะแพทยศาสตร์
140 คณะแพทยศาสตร์
141 คณะแพทยศาสตร์
142 คณะแพทยศาสตร์
143 คณะแพทยศาสตร์
144 คณะแพทยศาสตร์
145 คณะแพทยศาสตร์

146 คณะแพทยศาสตร์
147 คณะแพทยศาสตร์
148 คณะแพทยศาสตร์
149 คณะแพทยศาสตร์
150 คณะแพทยศาสตร์
151 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ทารก (ambu bag)
จานวน 34 เครื่อง
เครื่องเพิ่มแรงต้านทานขณะหายใจออก (PEEP
valve) จานวน 36 ชุด
เครื่องวัดแรงดัน สาหรับชุดช่วยหายใจ (Pressure
gauge) จานวน 6 เครื่อง
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัตพิ ร้อมวัดค่า
ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จานวน 17 เครื่อง
เครื่องวัดความดันแบบใช้มือวัด จานวน 5 เครื่อง
ชุดตรวจหูและตา (otoscope และ
ophthalmoscope) จานวน 4 เครื่อง
เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดย
อัตโนมัติ (radiant warmer) จานวน 5 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจสาหรับเด็กชนิดไม่สอดใส่ท่อแบบ
แรงดันบวกสองระดับ จานวน 2 เครื่อง
เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
แบบผ้าห่ม จานวน 2 เครื่อง
เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจนชนิดการไหลแบบต่า
จานวน 6 เครื่อง
เครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมแรงดัน (T piece
infant resuscitator) จานวน 4 เครื่อง
ชุดตรวจระดับแก๊ส สารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์
ในเลือด จานวน 1 เครื่อง
ตูป้ ลอดเชื้อระดับ 2 ชนิด A2 (Biological Safety
Cabinet) จานวน 1 ตู้
เครื่องส่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีแบบเคลือ่ นย้าย
ได้ (mobile radiant warmer) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบ
ด้านบน จานวน 5 เครื่อง
เครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบ
ด้านล่าง จานวน 3 เครื่อง
เตียงสาหรับทารกแรกเกิดชนิดปรับระดับความสูงได้
(neonatal crib) จานวน 20 ตัว
เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก
(EtCO2) จานวน 2 เครื่อง
เครื่องซีลซองอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
รถขับเคลือ่ นไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตูส้ แตนเลส
จานวน 1 คัน

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
102,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
270,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
60,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
100,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,275,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
60,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
108,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
3,750,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,300,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
414,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
260,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
300,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
350,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
350,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

497,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
298,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
600,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
140,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
98,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
128,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล

-9ส่วนงาน/หน่วยงาน
152 คณะแพทยศาสตร์
153 คณะแพทยศาสตร์
154 คณะแพทยศาสตร์
155 คณะแพทยศาสตร์

156 คณะแพทยศาสตร์

157 คณะแพทยศาสตร์

158 คณะแพทยศาสตร์
159 คณะแพทยศาสตร์

160 คณะแพทยศาสตร์
161 คณะแพทยศาสตร์
162 คณะแพทยศาสตร์
163 คณะแพทยศาสตร์
164 คณะแพทยศาสตร์
165 คณะแพทยศาสตร์
166 คณะแพทยศาสตร์
167 คณะแพทยศาสตร์
168 คณะแพทยศาสตร์
169 คณะแพทยศาสตร์
170 คณะแพทยศาสตร์

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
รายการ
เครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบ
520,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
ชุดผ่าตัดเล็กกระดูกและข้อ จานวน 4 ชุด
190,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อ พื้นฐาน เล็ก
273,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
(SMALL BONE BASIC SET) จานวน 1 ชุด
เตียงผ่าตัด ชนิด Colomn แบบฝังพื้นพร้อมรถเข็น
10,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
เคลือ่ นย้ายพื้นเตียง สาหรับห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน
จานวน 1 เตียง
โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดี (LED)
5,200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
แบบ 3 โคม พร้อมแขนรองรับการติดตัง้ จอภาพชนิด
จอคูแ่ และกระจกกันรังสี สาหรับห้องผ่าตัดแบบ
ผสมผสาน จานวน 1 โคม
เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง
1,250,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
(Cerebral Oximetry) และเฝ้าติดตามภาวะความ
รู้สึกตัวของผูป้ ่วยในขณะดมยาสลบจากคลืน่ ไฟฟ้า
สมอง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง ชนิด Real
8,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
time 3D จานวน 1 เครื่อง
เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วย
5,400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
หายใจ และเครื่องติดตามการทางานของหัวใจและ
วิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ สาหรับ MRI จานวน
1 เครื่อง
ตูป้ ้องกันคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมเครื่องให้สารน้า
1,284,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
สาหรับใช้ในห้อง MRI จานวน 1 ชุด
เครื่องฉายแสงความเข้มสูงรักษาโรคทางผิวหนัง (IPL)
1,284,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องผ่าตัดน้าวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ จานวน
5,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1 ชุด
เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์
4,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมากชนิดโฮล์
19,367,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
เมี่ยมพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบจี้
10,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยือ่ จานวน 5 เครื่อง
เครื่องตัด ปั่น ดูด ENT จานวน 1 เครื่อง
1,200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด พร้อมระบบวิดที ัศน์
5,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ชนิดสามมิติ จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือผ่าตัดขูดมดลูก จานวน 1 ชุด
3,699,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ชุดเครื่องมือผ่าตัดมดลูก จานวน 1 ชุด
1,094,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอด จานวน 1 ชุด
1,100,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 10 ส่วนงาน/หน่วยงาน
171 คณะแพทยศาสตร์
172 คณะแพทยศาสตร์
173 คณะแพทยศาสตร์
174 คณะแพทยศาสตร์
175 คณะแพทยศาสตร์
176 คณะแพทยศาสตร์

177 คณะแพทยศาสตร์

178 คณะแพทยศาสตร์

179 คณะแพทยศาสตร์

180 คณะแพทยศาสตร์

181 คณะแพทยศาสตร์
182 คณะแพทยศาสตร์

183 คณะแพทยศาสตร์
184 คณะแพทยศาสตร์

185 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยือ่ สาหรับผ่าตัดกระดูกหลังแบบ
แผลเล็ก จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย ชนิด
โครงรูปวงแหวน จานวน 1 ชุด
ชุดเลือ่ ยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่ สาหรับ
ผูใ้ หญ่ จานวน 1 ชุด
ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสาหรับตัดและกรอกระดูกใบหน้า
และขากรรไกร จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดอาหาร
(Esophagoscope Set) จานวน 1 ชุด
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ เสียงความคมชัดสูง
2 หัวตรวจ (Ultrasound) จานวน 2 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
1,550,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
3,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,063,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,850,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,140,100 เงินอุดหนุนรัฐบาล
3,640,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

เครื่องวัดการตอบสนองการให้สารละลายผูป้ ่วยหนัก
ด้วยระบบคลืน่ เสียงความถี่สูง (USCOM) จานวน 1
เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ
ดัน พร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความ
ต้องการของผูป้ ่วย จานวน 5 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (High frequency
oscillator ventilator) น้าหนัก < 35 kg จานวน 1
เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสาหรับเด็กโต (High
frequency oscillator ventilator) น้าหนัก > 35
kg จานวน 3 เครื่อง
เครื่องเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงของระบบไหลเวียน
โลหิตชนิดไม่รุกล้า จานวน 1 เครื่อง
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดที ัศน์ พร้อม
กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ 3 ชุด จานวน 1 ชุด

1,800,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง สาหรับทารกแรก
เกิดถึงเด็กโต จานวน 2 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจสาหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก
DuoPAP(Single Limb) และระบบปรับเพิ่มหรือลด
เปอร์เซ็นต์ออกซิเจน(FiO2) ตามความอิ่มตัวออกซิเจน
ในเลือด(SpO2) จานวน 2 เครื่อง

3,300,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

เครื่องช่วยหายใจสาหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยแรงดัน
และชนิดไม่สอดใส่ท่อแบบแรงดันบวกสองระดับ
จานวน 8 เครื่อง

8,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

7,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

1,400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

4,200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

1,400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
5,600,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

3,600,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 11 ส่วนงาน/หน่วยงาน
186 คณะแพทยศาสตร์
187 คณะแพทยศาสตร์
188 คณะแพทยศาสตร์
189 คณะแพทยศาสตร์

รายการ
เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบมัลติโพรบพร้อมหัววัด
ความชุ่มชื่นของผิวหนัง จานวน 1 เครื่อง
ระบบชั้นวางยาอัจฉริยะเพื่อลดความคลาดเคลือ่ น
(smart shelf) จานวน 1 ชุด
ระบบจัดยาสาหรับผูป้ ่วยกลับบ้านแบบอัจฉริยะ
(Smart Homemed Dispensers) จานวน 1 ระบบ

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
5,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,000,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
5,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

190 คณะแพทยศาสตร์

ระบบชั้นวางยาและนับจานวนยาอัจฉริยะ (Smart
shelf with auto counting) จานวน 1 ระบบ

6,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

191 คณะแพทยศาสตร์
192 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดเปิด-ปิดประตู
อัตโนมัติ จานวน 1 ชุด
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง จานวน 10 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 5 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 40 เครื่อง

1,980,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
8,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เตาไฟฟ้า จานวน 20 เครื่อง
เครื่องปั่นเหวี่ยง จานวน 1 ชุด
ตูอ้ บลมร้อน จานวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
จานวน 10 ชุด
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จานวน 4 เครื่อง
ชุดปั๊มสุญญากาศ จานวน 5 ชุด
เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ จานวน 1 เครื่อง

30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
500,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
48,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
300,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

193 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
194 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
195 คณะเภสัชศาสตร์
196 คณะเภสัชศาสตร์
197 คณะเภสัชศาสตร์
198 คณะเภสัชศาสตร์
199 คณะเภสัชศาสตร์
200
201
202
203

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

204 คณะเภสัชศาสตร์
205 คณะเภสัชศาสตร์
206 คณะเภสัชศาสตร์
207 คณะเภสัชศาสตร์
208 คณะเภสัชศาสตร์

ชั้นวางของเหล็ก จานวน 8 ชุด
พัดลมอุตสาหกรรมแบบตัง้ พื้น ขนาด 24 นิ้ว จานวน
5 เครื่อง

94,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
64,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
500,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
450,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
110,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

170,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
135,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1,990,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
90,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 12 ส่วนงาน/หน่วยงาน
209 คณะเภสัชศาสตร์
210 คณะเภสัชศาสตร์
211 คณะเภสัชศาสตร์
212 คณะเภสัชศาสตร์
213
214
215
216

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

รายการ
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
จานวน 5 เครื่อง
ลาโพงเคลือ่ นที่ จานวน 1 ชุด
กล้องถ่ายภาพวิดโี อ จานวน 1 กล้อง
เครื่องวัดน้าตาลแบบเจาะปลายนิ้ว จานวน 5 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
10,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
360,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
180,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
63,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

218 คณะเภสัชศาสตร์
219 คณะเภสัชศาสตร์

เครื่องวัดปริมาตรความจุปอด จานวน 5 เครื่อง
ชุดบล็อทโปรตีน จานวน 4 ชุด
อุปกรณ์สาหรับเลีย้ งเนื้อเยือ่ จานวน 4 เครื่อง
อุปกรณ์ศกึ ษาการตอบสนองของเส้นประสาท จานวน
4 เครื่อง
เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์คณ
ุ ภาพสูงสาหรับ
ห้องปฏิบัตกิ าร จานวน 1 เครื่อง
ตูแ้ ช่ยา จานวน 1 ตู้
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิชนิดหมุนเวียนน้า จานวน 1 ชุด

220
221
222
223
224

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

ฐานข้อมูล Micromedex จานวน 1 ระบบ
ชั้นแขวนแปลนงานสร้างตึก 4 ชุด
โต๊ะทางานตัวแอล 100 ตัว
เก้าอี้ทางาน 100 ตัว
ตูเ้ อกสารบานเลือ่ นกระจก ขนาด 90x40x87 120 ตู้

440,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
19,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล
869,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
422,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
481,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

ตูเ้ อกสารบานเลือ่ นทึบ ขนาด 90x40x87 120 ตู้
ตูเ้ อกสารบานเลือ่ นกระจก 90x45x182 16 ตู้
ตูเ้ อกสารบานเลือ่ นทึบ ขนาด 90x45x182 10 ตู้
โต๊ะอเนกประสงค์ 17 ตัว
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 3 ชุด
โซฟา 1 ที่นั่ง 10 ตัว
โซฟา 3 ที่นั่ง 5 ตัว
โต๊ะกลาง 5 ตัว
ตูท้ ึบบานเลือ่ น 121x45x182 10 ตู้
ตูท้ ึบบานเลือ่ นขนาดเล็ก 90x45x182 6 ตู้
โต๊ะสาหรับวิทยากร 8 ตัว
เก้าอี้สาหรับวิทยากร 8 ตัว
โต๊ะประชุมแบบพับได้ 120 ตัว
เก้าอี้นั่งประชุม 240 ตัว
โพเดียม 7 ตัว
เก้าอี้ฟังคาบรรยาย 240 ตัว
ตูเ้ อกสารบานทึบสูง 10 ตู้
โต๊ะกลมไฟเบอร์กลาส 10 ตัว
ที่นั่งกลมไฟเบอร์กลาส 40 ตัว

217 คณะเภสัชศาสตร์

650,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
120,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
90,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

457,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล
124,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล
60,100 เงินอุดหนุนรัฐบาล
100,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
89,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
179,300 เงินอุดหนุนรัฐบาล
158,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล
19,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
96,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
44,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
32,100 เงินอุดหนุนรัฐบาล
50,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
886,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,418,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
47,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,517,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
74,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
50,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
183,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 13 ส่วนงาน/หน่วยงาน
244 คณะเภสัชศาสตร์
245 คณะเภสัชศาสตร์
246 คณะเภสัชศาสตร์
247 คณะเภสัชศาสตร์
248 คณะเภสัชศาสตร์
249 คณะเภสัชศาสตร์
250 คณะเภสัชศาสตร์
251
252
253
254
255
256

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

257
258
259
260

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

261 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

262 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
263 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
264 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
266 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
267 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

268 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

269 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายการ
ชุดที่นั่งกลม 8 ชุด
ที่นั่งยาวไฟเบอร์กลาส 15 ตัว
เครื่องเป่าลมร้อนชนิด (Fluid Bed Dryer) 1 เครื่อง
ที่นั่งตัวต่อไฟเบอร์กลาส 10 ตัว
เครื่องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนรังสีเอ็กซ์
(XRD) 1 เครื่อง
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศขนาด 20 ลิตร (Rotary
evaporator ขนาด 20L) 1 เครื่อง
เครื่องแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสาร
ในสภาวะแก๊ส (GC-MS) 1 เครื่อง
เก้าอี้ จานวน 54 ตัว
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง
โต๊ะ จานวน 13 ตัว
เครื่องขยายเสียง จานวน 2 เครื่อง
ลิฟท์ จานวน 2 ตัว
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง
บอร์ดนิทรรศการ จานวน 1 บอร์ด
บอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์ จานวน 1 บอร์ด
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 4 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จานวน
4 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จานวน 3 เครื่อง
ฉากสาหรับถ่ายภาพ จานวน 1 อัน
เลนส์สาหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระยะโฟกัส 16-35 มม.
จานวน 1 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จานวน
1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จานวน
2 เครื่อง
ตูด้ ดู ความชื้น จานวน 1 ตู้

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
232,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
206,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
734,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
79,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,555,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,714,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
4,450,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
82,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
47,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
66,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,400,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
128,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
46,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
221,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

127,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
38,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

69,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 14 ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายการ
เครื่องควบคุมไฟฟ้า (Timer) จานวน 1 เครื่อง
ระบบชุมสายโทรศัพท์ จานวน 1 ระบบ
เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
เครื่องโทรศัพท์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 20 เครื่อง
ถังต้มน้าไฟฟ้า จานวน 2 ถัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง ทาลายครั้งละ 10
แผ่น จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 8 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน
5 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) จานวน 1 ชุด
รถเข็นอาหาร จานวน 1 คัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 5 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
91,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
440,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ

30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

322,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

290 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
291 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบจอสัมผัส จานวน 5
เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์อเนกประสงค์แบบเครือข่ายไร้สาย
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องบินบังคับวิทยุแบบ 4 ใบพัด จานวน 11 ชุด
คูลเลอร์น้า จานวน 1 ถัง
โปรแกรมฝึกทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด

293 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับตัดต่อ จานวน 46 เครื่อง

2,584,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

270
271
272
273
274

275 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
276 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
277 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
280 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

281 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
282 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
283 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
284 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
285 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

286 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
287 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
46,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
176,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
217,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

27,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
85,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

105,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
275,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
700,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 15 ส่วนงาน/หน่วยงาน
294 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

296 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

297 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
298 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
299 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
300 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
301 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
302 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
303 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
304 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
305 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
306
307
308
309
310
311
312
313
314

คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์

315 คณะโลจิสติกส์
316 คณะโลจิสติกส์
317 คณะโลจิสติกส์
318 คณะโลจิสติกส์
319 คณะโลจิสติกส์

320 คณะวิทยาการสารสนเทศ

รายการ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 1 เครื่อง
เครื่องอ่านบาร์โค้ด จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
จานวน 3 เครื่อง
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
โทรโข่ง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง
ขาตัง้ ไมโครโฟนแบบยาว จานวน 2 ตัว
เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 3 เครื่อง
โต๊ะวางเครื่องเสียง ขนาด 60x120x83 ซม. จานวน 1
ตัว
ขาตัง้ ไมโครโฟนชนิดขาสัน้ จานวน 2 ตัว
โต๊ะทางาน จานวน 10 ชุด
เก้าอี้ จานวน 8 ตัว
เก้าอี้สานักงาน จานวน 34 ตัว
โต๊ะประชุม จานวน 6 ชุด
ตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน 5 ตู้
โต๊ะ จานวน 3 ตัว
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ชั้นวางของ จานวน 6 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 12 เครื่อง
ชุดโซฟา จานวน 3 ชุด
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร จานวน 4 ชุด
แขนกลหุ่นยนต์สาหรับฝึกจาลองเพื่อช่วยสนับสนุน
สายการผลิตและการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ 30 ตัว
รถเข็น จานวน 2 คัน

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
34,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

26,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
48,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
44,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
24,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
103,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
62,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
54,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
46,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
38,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
25,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
34,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
276,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
16,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
51,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1,770,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

8,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 16 ส่วนงาน/หน่วยงาน
321 คณะวิทยาการสารสนเทศ

322 คณะวิทยาการสารสนเทศ

323 คณะวิทยาการสารสนเทศ
324 คณะวิทยาการสารสนเทศ
325 คณะวิทยาการสารสนเทศ
326 คณะวิทยาการสารสนเทศ
327
328
329
330
331

คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

342 คณะวิทยาศาสตร์
343 คณะวิทยาศาสตร์
344 คณะวิทยาศาสตร์
345 คณะวิทยาศาสตร์
346 คณะวิทยาศาสตร์
347 คณะวิทยาศาสตร์

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
รายการ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
110,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55
นิ้ว จานวน 5 เครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
70,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 86
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ขาตัง้ ทีวีแบบตัง้ พื้น จานวน 1 เครื่อง
15,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
320,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ระดับสูง จานวน 8 เครื่อง
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร จานวน 2 ชุด
64,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 5 จอ
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชั้นวางของเหล็ก จานวน 1 ชุด
ม่านม้วนแบบใบทึบแสง จานวน 1 งาน
ระบบกล้องวงจรปิด จานวน 1 ระบบ
เครื่องขยายเสียง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จานวน
6 เครื่อง
ตูด้ ดู ความชื้น จานวน 2 ตู้
เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น จานวน 1 เครื่อง
เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส จานวน 1 ชุด
ตูด้ ดู ไอสารเคมีแบบไร้ท่อ จานวน 1 ตู้
เครื่องดูดไอสารเคมีแบบเคลือ่ นที่ จานวน 1 เครื่อง
มีดเพชรสาหรับงานBIO จานวน 1 ชิ้น
เครื่องปรับอากาศระบบรวมศูนย์ จานวน 1 ชุด
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 1 ระบบ
กล้องซีซีดี (CCD Camera) พร้อมอุปกรณ์สาหรับ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
ขนาด 10.6 ล้านพิกเซล จานวน 1 ชุด
เก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 10 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 6 เครื่อง
ตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบ
ที่ 2 (ขนาด 42U) จานวน 1 ตู้
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง

72,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
167,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
330,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
14,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
332,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

66,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
99,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
98,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
63,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
150,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
84,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
180,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,520,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,000,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,584,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

14,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
132,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
11,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
37,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 17 ส่วนงาน/หน่วยงาน
348 คณะวิทยาศาสตร์

349 คณะวิทยาศาสตร์

350 คณะวิทยาศาสตร์

351 คณะวิทยาศาสตร์

352 คณะวิทยาศาสตร์
353
354
355
356
357
358

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

359 คณะวิทยาศาสตร์
360 คณะวิทยาศาสตร์
361 คณะวิทยาศาสตร์
362 คณะวิทยาศาสตร์

363
364
365
366
367

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

368 คณะวิทยาศาสตร์
369 คณะวิทยาศาสตร์
370 คณะวิทยาศาสตร์

รายการ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จานวน
6 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 5 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
288,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จานวน
1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อม
ท่อน้ายาส่วนเกินมาตรฐาน 11 เมตร จานวน 1 เครื่อง

30,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ตูเ้ ก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ
จานวน 1 ชุด
เครื่องวัดคุณภาพดิน จานวน 5 เครื่อง
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ จานวน 5 เครื่อง
ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าพื้นฐาน จานวน 12 ชุด
กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตัง้ จานวน 1 ชุด
เก้าอี้สานักงานพนักสูง จานวน 2 ตัว
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบ Full HD ขนาด
1,200 LED Lumens จานวน 1 เครื่อง
ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัตใิ นงานอุตสาหกรรม
จานวน 2 ชุด
เครื่องวัดอัตราการไหล จานวน 1 เครื่อง
โรตารีปั๊ม จานวน 1 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง้ เมนไฟฟ้า 3 เฟส และท่อน้ายาส่วนเกิน 35
เมตร จานวน 1 เครื่อง
ตูแ้ ช่อาหาร ขนาด 12 คิวบิกฟุต จานวน 2 ตู้
เครื่องปั่นย่อยตัวอย่าง จานวน 1 ชุด
อ่างน้าควบคุณอุณหภูมิ ขนาด 45 ลิตร 6 เครื่อง
ชุดทดลองแรงลอเรนซ์ 1 ชุด
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตัง้ โต๊ะ 1
เครื่อง
ถังเพาะเลีย้ งเซลล์จุลินทรีย์ 1 ชุด
ชุดเครื่องมือสาหรับแยกสารชีวโมเลกุลด้วย
กระแสไฟฟ้า 1 ชุด
เครื่องวัดความหนืดแบบบรุคฟิลด์ 1 เครื่อง

250,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

85,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

59,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
273,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
214,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
25,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
31,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
140,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
62,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
480,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
118,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
610,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
999,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
600,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
672,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 18 ส่วนงาน/หน่วยงาน
371 คณะวิทยาศาสตร์
372
373
374
375
376
377
378
379
380

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

381 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
382 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
383 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
384 คณะวิศวกรรมศาสตร์
385
386
387
388

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

389
390
391
392
393
394
395
396

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

397 คณะวิศวกรรมศาสตร์
398 คณะวิศวกรรมศาสตร์
399 คณะวิศวกรรมศาสตร์
400 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการ
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงหลายความยาวคลืน่
พร้อมกัน 2 เครื่อง
ชุดฝึกสมรรถภาพการหายใจในการว่ายน้า 3 ชุด
ชุดวัดความเร็วในการว่ายน้า 1 ชุด
ชุดวัดแรงในการว่ายน้า 1 ชุด
ตูน้ ิรภัยสาหรับสารไวไฟ 1 ตู้
ชุดตรวจสอบคุณสมบัตขิ องดิน 1 ชุด
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 1 ชุด
ตูอ้ บลมร้อน 1 ชุด
เครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรมและโปรตีน 1 ชุด
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด
เครื่องทาปฏิกิริยาแบบลูกโซ่สาหรับเพิ่มปริมาณดีเอน
เอในหลอดทดลอง 1 เครื่อง
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ 1 ชุด
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จานวน 14 เครื่อง
โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ จานวน 30 ตัว
เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
เครื่องเชื่อมมิก (MIG Welding Machine) จานวน 1
เครื่อง
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จานวน 4 กล้อง
บันไดอลูมิเนียม จานวน 4 อัน
โต๊ะ จานวน 45 ตัว
เก้าอี้ห้องปฏิบัตกิ าร จานวน 45 ตัว
สว่านไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
ชุดเยือ่ กรองสูญญากาศ จานวน 2 เครื่อง
เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) จานวน 2
เครื่อง
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO meter)
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จานวน 3 เครื่อง
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จานวน 5 ชุด
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
2,182,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล
51,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
380,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
480,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
69,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
115,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
92,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
128,400 เงินอุดหนุนรัฐบาล
481,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
481,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
299,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
436,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
231,200 เงินอุดหนุนรัฐบาล
490,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
9,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
120,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
150,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
202,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
54,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
24,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
50,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
90,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
48,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 19 ส่วนงาน/หน่วยงาน
401 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1800 VA จานวน 1 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
24,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

402 คณะวิศวกรรมศาสตร์
403 คณะวิศวกรรมศาสตร์
404 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องกลัน่ น้า จานวน 1 เครื่อง
ปั๊มจ่ายสารเคมี จานวน 4 เครื่อง
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่างและค่าการนาไฟฟ้า
จานวน 2 เครื่อง
ตูบ้ ่มเพาะเชื้อ จานวน 1 เครื่อง
โปรแกรม Moldex3D เพื่อการศึกษา จานวน 1
โปรแกรม
โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัตกิ าร จานวน 4 ชุด
พัดลมอุตสาหกรรมแบบตัง้ พื้น ขนาด 24 นิ้ว จานวน
2 เครื่อง
พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จานวน
6 เครื่อง
เครื่องวัด ชุด Load Cell ขนาด 2,000 kN จานวน 1
ชุด
เครื่องวัด ชุด Load Cell ขนาด 5,000 kN จานวน 1
ชุด
พัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จานวน 15 ตัว
เครื่องมือวัดแบบหัวคีบ ระบบดิจิทัล จานวน 7 เครื่อง

58,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
109,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

405 คณะวิศวกรรมศาสตร์
406 คณะวิศวกรรมศาสตร์
407 คณะวิศวกรรมศาสตร์
408 คณะวิศวกรรมศาสตร์
409 คณะวิศวกรรมศาสตร์
410 คณะวิศวกรรมศาสตร์
411 คณะวิศวกรรมศาสตร์
412 คณะวิศวกรรมศาสตร์
413 คณะวิศวกรรมศาสตร์
414 คณะวิศวกรรมศาสตร์
415 คณะวิศวกรรมศาสตร์
416 คณะวิศวกรรมศาสตร์
417 คณะวิศวกรรมศาสตร์
418 คณะวิศวกรรมศาสตร์
419 คณะวิศวกรรมศาสตร์
420 คณะวิศวกรรมศาสตร์

421 คณะวิศวกรรมศาสตร์
422 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องมือวัดแบบหัวคีบ ระบบแอนะล็อก จานวน 2
เครื่อง
ปืนเป่าลมร้อน จานวน 2 เครื่อง
ตูค้ อนซูเมอร์ยูนิต พร้อมเมนเบรกเกอร์ และเบรก
เกอร์ลูกย่อย จานวน 5 ชุด
เกตเวย์สาหรับไอโอทีอุตสาหกรรม จานวน 1 เครื่อง
ระบบเปิดปิดประตูดว้ ยเครื่องสแกนใบหน้า จานวน 1
ระบบ
ชุดฝึกอบรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ
สาหรับรถไฟฟ้า EV จานวน 1 ชุด
ชุดฝึกอบรมระบบ Industrial Internet of Things
(IIoT) สาหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ จานวน 1
ชุด
ชุดฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT และ
Data Analytics จานวน 1 ชุด
ชุดฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนา Machine
Vision & Video Analytics ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ จานวน 1 ชุด

35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
169,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
26,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
21,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
310,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
400,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
52,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
10,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
450,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
480,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

350,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
250,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 20 ส่วนงาน/หน่วยงาน
423 คณะวิศวกรรมศาสตร์
424 คณะวิศวกรรมศาสตร์
425 คณะวิศวกรรมศาสตร์
426 คณะวิศวกรรมศาสตร์
427
428
429
430
431
432
433
434

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

435
436
437
438

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

439
440
441
442
443

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

444 คณะศิลปกรรมศาสตร์
445
446
447
448

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

449 คณะศิลปกรรมศาสตร์

450 คณะศิลปกรรมศาสตร์
451 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายการ
ชุดฝึกอบรมระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ จานวน 1 ชุด
เครื่องเชื่อมมิก 2 เครื่อง
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า(Power-meter) 1 เครื่อง
เครื่องกัดแนวตัง้ (Vertical milling machine) 1
เครื่อง
เครื่องวัดอัตราการเกิดสนิม 1 เครื่อง
เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก 1 เครื่อง
เครื่องอัดรีดพลาสติกชนิดสกรูคู่ 1 เครื่อง
เก้าอี้ จานวน 30 ตัว
ไมโครโฟน จานวน 1 ชุด
เครื่องขยายเสียง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาน้าเย็น จานวน 4 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
470,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ลาโพง จานวน 18 ชุด
รถเข็นสแตนเลส จานวน 1 คัน
ตู้ Rack สาหรับเก็บเครื่องเสียง จานวน 1 ตู้
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi.
จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้ จานวน 10 ตัว
กล้องวงจรปิด จานวน 6 ตัว
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาน้าเย็น จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

96,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลระดับสูง
จานวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องฟอกอากาศ จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมท่อน้ายาเกิน
มาตรฐาน จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลระดับสูง 2
จอ จานวน 1 ชุด

37,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

294,300 เงินอุดหนุนรัฐบาล
179,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
848,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
950,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
504,600 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,800,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
10,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
16,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

25,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
28,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
48,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
47,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
97,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

42,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
54,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 21 452
453
454
455
456
457
458

ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

459 คณะศึกษาศาสตร์
460 คณะศึกษาศาสตร์
461 คณะศึกษาศาสตร์
462 คณะศึกษาศาสตร์
463 คณะศึกษาศาสตร์
464 คณะศึกษาศาสตร์
465 คณะศึกษาศาสตร์
466 คณะศึกษาศาสตร์
467 คณะศึกษาศาสตร์
468 คณะศึกษาศาสตร์
469 คณะศึกษาศาสตร์
470 คณะศึกษาศาสตร์
471 คณะศึกษาศาสตร์
472 คณะศึกษาศาสตร์
473 คณะศึกษาศาสตร์
474 คณะศึกษาศาสตร์
475 คณะสหเวชศาสตร์
476 คณะสหเวชศาสตร์
477 คณะสหเวชศาสตร์
478 คณะสหเวชศาสตร์

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
รายการ
เครื่องตัดวัสดุ สแกนและคัท จานวน 2 เครื่อง
55,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
โต๊ะพับอเนกประสงค์ 10 ตัว
20,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
เก้าอี้อเนกประสงค์ 100 ตัว
60,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 กล้อง
60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เก้าอี้สานักงาน จานวน 22 ตัว
48,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 2 เครื่อง
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จานวน 16
160,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จานวน 1 เครื่อง
จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว
9,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จานวน 2 จอ
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
29,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
42,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2 ตัว
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จานวน 2 เครื่อง
2,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
40,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
ไมโครโฟนสาหรับห้องบันทึกเสียง จานวน 1 ชุด
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เครื่องโทรสาร Multifunction เลเซอร์ ขาวดา
9,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จานวน 1 เครื่อง
ผ้าม่าน จานวน 6 ชุด
19,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
32,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
15,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง
130,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24
359,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ช่อง 3 ตัว
เครื่องทาแห้งด้วยความเย็น 1 เครื่อง
975,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
เครื่องตัดชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิวิทยากายวิภาค 2 เครื่อง
1,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ชุดเครื่องวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยระบบการ
หายใจ 1 ชุด

600,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,700,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 22 479
480
481
482

ส่วนงาน/หน่วยงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

483
484
485
486
487

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะอัญมณี
คณะอัญมณี
คณะอัญมณี

488 คณะอัญมณี
489 คณะอัญมณี
490 คณะอัญมณี

491 คณะอัญมณี
492 คณะอัญมณี
493 คณะอัญมณี
494
495
496
497

คณะอัญมณี
คณะอัญมณี
คณะอัญมณี
คณะอัญมณี

498 คณะอัญมณี
499 คณะอัญมณี
500
501
502
503
504
505

คณะอัญมณี
โครงการหอพักเทา-ทอง
โครงการหอพักเทา-ทอง
โครงการหอพักเทา-ทอง
โครงการหอพักเทา-ทอง
โครงการหอพักเทา-ทอง

506 โครงการหอพักเทา-ทอง
507 โครงการหอพักเทา-ทอง
508 โครงการหอพักเทา-ทอง

รายการ
กล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด
พัดลมอุตสาหกรรม จานวน 5 ตัว
เครื่องกรองน้า จานวน 2 ชุด
เครื่องทาน้าเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก
จานวน 1 เครื่อง
ชุดสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเคลือ่ นที่ 1 ชุด
เครื่องวิเคราะห์ระดับอนุภาคนาโนเมตร 1 ชุด
เก้าอี้ จานวน 5 ตัว
ไมโครเวฟ จานวน 3 เตา
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 20 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
300,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน จานวน 4 ตัว
ตูเ้ ย็น ขนาด 5.2 คิวบิกฟุต จานวน 3 ตู้
เครื่องฉีดเทียนระบบ Vacuum wax injector
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องอัดยาง จานวน 1 ตัว
ม้าชักลวด จานวน 1 ตัว
เครื่องล้างไอน้า จานวน 1 เครื่อง
ชุดโทรทัศน์ LED 60 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี มีล้อเลือ่ น
จานวน 1 ชุด
ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ จานวน 1 ชุด
ทีวี แอล อี ดี (LED TV) UDH แบบ SMART TV
ขนาด 60 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี 3 ชุด
ชุดอุปกรณ์การสอนจิวเวอรี่ 1 ชุด
สว่านโรตารี่ จานวน 1 ตัว
ตูเ้ สือ้ ผ้า จานวน 12 ตู้
ระบบกล้องวงจรปิด จานวน 1 ระบบ
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จานวน 3 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง

17,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 9 เครื่อง
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จานวน 70 ตัว

166,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
5,800,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

23,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
19,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
16,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
29,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
65,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
48,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
45,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
75,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
120,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
375,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล
3,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
58,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
497,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
378,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
69,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 23 ส่วนงาน/หน่วยงาน
509 โครงการหอพักเทา-ทอง
510 โครงการหอพักเทา-ทอง
511
512
513
514
515
516

โครงการหอพักเทา-ทอง
โครงการหอพักเทา-ทอง
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

517 บัณฑิตวิทยาลัย
518 บัณฑิตวิทยาลัย
519 บัณฑิตวิทยาลัย

520 บัณฑิตวิทยาลัย
521 บัณฑิตวิทยาลัย
522 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
523 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
524 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
525 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
526 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
527 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
528 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
529 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
530 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
531 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ

รายการ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 22 เครื่อง
เครื่องเชื่อมโลหะโรงงาน จานวน 1 เครื่อง
สว่านไร้สาย จานวน 1 ตัว
เก้าอี้สานักงาน จานวน 7 ตัว
ฉากกั้นห้อง จานวน 1 ชุด
ตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน 7 ตู้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 3 เครื่อง
โต๊ะสานักงาน จานวน 7 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 7 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
19,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม
180 นิ้ว จานวน 1 จอ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้สานักงาน จานวน 5 ตัว
ผ้าม่าน จานวน 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 11 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง

36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
ช่อง จานวน 5 ชุด
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สนั้
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 10 เครื่อง

552,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
300,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
66,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
175,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
50,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
242,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
14,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
34,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
44,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
470,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 24 ส่วนงาน/หน่วยงาน
532 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
533 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
534 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ

535 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
536 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
537 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ

538 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
539 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ

540 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
541 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
542 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
543 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
544 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
545 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
546 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
547 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
548 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
549 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
550 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
551 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
552 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ

รายการ
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทาลายครั้งละ
20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จานวน
2 เครื่อง
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จานวน 50 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 15,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน กระจายลม 4
ทิศทาง ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จานวน 25 เครื่อง

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
37,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง
เสากั้นทางเดินสแตนเลส จานวน 10 อัน
คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้าได้
450 ลิตรต่อนาที จานวน 2 เครื่อง
กระจกกระดานบอร์ด หนา 5 มิล ขนาด 3.7 x 1.2
เมตร จานวน 5 ชุด
กระจกกระดานบอร์ด หนา 5 มิล ขนาด 4 x 1.1
เมตร จานวน 22 ชุด
กลองแขกไม้ชิงชัน พร้อมถุงใส่ จานวน 1 คู่
กล้องวีดโี อ ความละเอียด Full HD 1920x1080
จานวน 1 กล้อง
เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่ต่ากว่า 40x45x45 ซม.
จานวน 26 ตัว
เก้าอี้สานักงาน ขนาด กว้าง 62 x ลึก 67.5 x สูง
113.5-123.5 ซม. จานวน 3 ตัว
เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 x ลึก 55
x สูง 85 ซม. จานวน 5 ตัว
คีย์บอร์ด 44 คีย์ จานวน 10 ตัว
คีย์บอร์ดเปียโนดิจิตอล (ไฟฟ้า) 88 คีย์ จานวน 5 ตัว

10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
110,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
24,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

2,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
742,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
52,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
209,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
38,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
70,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
26,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
9,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
90,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 25 ส่วนงาน/หน่วยงาน
553 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
554 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
555 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
556 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
557 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
558 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
559 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
560 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
561
562
563
564
565
566
567
568

โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ

569 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
570
571
572
573
574
575
576

โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

577 วิทยาลัยนานาชาติ
578 วิทยาลัยนานาชาติ
579 วิทยาลัยนานาชาติ
580 วิทยาลัยนานาชาติ
581 วิทยาลัยนานาชาติ
582 วิทยาลัยนานาชาติ

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
รายการ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน ขนาดไม่น้อย
19,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
กว่า 30 ซีซี จานวน 2 เครื่อง
จอ LED INDOOR P.6 ขนาด 5.76x2.3 เมตร จานวน
700,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1 ชุด
ชิงช้า 2 ที่นั่งขาตัว U ขนาด 250x90x180 ซม.
26,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
จานวน 1 ชุด
ตูล้ ๊อคเกอร์ จานวน 36 ช่อง จานวน 5 ตู้
380,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ตูล้ นิ้ ชัก ขนาดความกว้าง 40 x สูง 60 ซม. จานวน 2
5,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ตู้
ตูล้ นิ้ ชักเหล็ก ขนาด 10 ลิน้ ชัก จานวน 1 ตู้
3,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จานวน เตียง
20,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
โต๊ะ ขนาดไม่ต่ากว่า 150x50x70 ซม. จานวน 13 ตัว
72,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
โต๊ะคีย์บอร์ด จานวน 1 ชุด
โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส จานวน 6 ชุด
ฉากกั้น ขนาด 100 x 120 ซม. จานวน 6 แผง
ฉากกั้น ขนาด 120 x 120 ซม. จานวน 1 แผง
ฉากกั้น ขนาด 60 x 120 ซม. จานวน 1 แผง
ฉากกั้น ขนาด 80 x 120 ซม. จานวน 1 แผง
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จานวน 16 ตัว
ระบบกล้องวงจรปิด อาคารการศึกษานานาชาติขั้น
พื้นฐาน จานวน 1 ระบบ
ระบบกล้องวงจรปิด อาคารพิบูลสุข 1, 2 ฝ่ายปฐมวัย
จานวน 1 ระบบ
วิทยุสอื่ สาร ขนาด 5 วัตต์ จานวน 6 เครื่อง
บันไดอลูมิเนียม จานวน 2 ตัว
เครื่องทาน้าอุ่น จานวน 10 เครื่อง
สว่านไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
โคมไฟ(สปอร์ตไลท์) จานวน 2 ดวง
ตูเ้ ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 2 ตู้
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366x 768 พิกเซลขนาด 32 นิ้ว จานวน 2
เครื่อง
กล้องถ่ายภาพยนตร์ จานวน 1 ตัว
ขาตัง้ กล้องสาหรับถ่ายภาพยนตร์ จานวน 1 ตัว
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จานวน 2 เครื่อง
ฉากสาหรับถ่ายภาพ จานวน 1 ชุด
ชุดโคมไฟถ่ายสตูดโิ อ จานวน 4 ชุด
ถังดับเพลิง ชนิดน้ายาเหลวระเหย ขนาด 15 ปอนด์
จานวน 4 ถัง

1,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
163,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
25,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,700 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
235,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1,580,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
11,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
59,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
72,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 26 ส่วนงาน/หน่วยงาน
583 วิทยาลัยนานาชาติ

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
4,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

584 วิทยาลัยนานาชาติ
585 วิทยาลัยนานาชาติ

รายการ
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จานวน
3 ถัง
ป้ายบอกทางหนีไฟ จานวน 73 ชุด
ไมโครโฟนไร้สายสาหรับถ่ายภาพยนตร์ จานวน 1 ชุด

586 วิทยาลัยนานาชาติ
587 วิทยาลัยนานาชาติ

รถตูโ้ ดยสาร จานวน 1 คัน
ขากล้องแบบมือถือสาหรับการถ่ายภาพ จานวน 1 ชุด

1,364,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย จานวน 2 ชุด
เลนส์สาหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ จานวน 18 ตัว
เก้าอี้เลคเชอร์ จานวน 16 ตัว
พัดลมโคจร จานวน 1 ตัว
กระดานไวท์บอร์ด จานวน 1 ชุด
ชุดไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยาย จานวน 1 ชุด
ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้
กล้องวงจรปิด จานวน 2 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 6 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 1 เครื่อง
เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้า (DO merter) 1 เครื่อง

42,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
45,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
25,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
216,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

598 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
599 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
600 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
601 สานักคอมพิวเตอร์
602 สานักบริการวิชาการ
603 สานักบริการวิชาการ
604 สานักบริการวิชาการ
605 สานักบริการวิชาการ
606 สานักบริการวิชาการ
607
608
609
610
611

สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด
สานักหอสมุด

ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center)
มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ระบบ
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง จานวน 8
เครื่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง พร้อม
ระบบตรวจเช็คสายที่ไม่ได้ใช้งาน จานวน 4 เครื่อง
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 กล้อง
เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 2 ชุด
ระบบกล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด
พัดลมอุตสาหกรรม จานวน 6 ตัว

176,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

6,300 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
485,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
144,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล
19,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
36,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
9,600 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
43,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,800 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
400,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
18,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 27 ส่วนงาน/หน่วยงาน
612 สานักหอสมุด
613 สานักหอสมุด
614 สานักหอสมุด

รายการ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด จานวน 1 เครื่อง
รถเข็น จานวน 1 คัน
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 9 เครื่อง

615 สานักหอสมุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลระดับสูง
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสลับสัญญาณภาพ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สาหรับงาน
ประมวลผลระดับสูง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง

100,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ขาตัง้ กล้องวีดโี อ จานวน 1 อัน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จานวน 2 เครื่อง
สานักหอสมุด
ไฟสตูดโิ อพร้อมฉากหลัง จานวน 1 ชุด
สานักหอสมุด
เก้าอี้สานักงานพนักสูง จานวน 1 ตัว
สานักหอสมุด
คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จานวน 10 เครื่อง
สานักหอสมุด
เครื่องใส่และลบสัญญาณแถบแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน
1 กล้อง
สานักหอสมุด
เครื่องใส่และลบสัญญาณแถบแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน
1 เครื่อง
สานักหอสมุด
รถเข็นช้อปปิ้ง ขนาด 150 ลิตร จานวน 1 คัน
สานักหอสมุด
รถเข็นช้อปปิ้ง ขนาด 75 ลิตร จานวน 1 คัน
สานักหอสมุด
ตูเ้ อกสารบานเปิด 2 ชั้น จานวน 2 ตู้
สานักหอสมุด
ตูเ้ อกสารบานโล่ง 5 ชั้น จานวน 2 ตู้
สานักหอสมุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ความเร็ว 10
Gbps 2 เครื่อง
สานักหอสมุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ความเร็ว 10
Gbps 1 เครื่อง
สานักหอสมุด
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External
Storage) 1 เครื่อง
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

24,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
85,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

616 สานักหอสมุด
617 สานักหอสมุด
618 สานักหอสมุด
619 สานักหอสมุด
620 สานักหอสมุด
621 สานักหอสมุด
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
7,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

80,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
27,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
700,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

25,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
110,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
60,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
120,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
8,100 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5,900 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
10,000 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
9,400 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
300,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
570,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
9,500 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3,200 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

- 28 ส่วนงาน/หน่วยงาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 กองกิจการนิสิต
2 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
3 กองอาคารสถานที่
4 กองอาคารสถานที่
5 กองอาคารสถานที่
6 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

7 คณะพยาบาลศาสตร์

รายการ
อาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม
ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานวิจัย
ค่าออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อย
ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงระบบท่อระบายน้าบริเวณด้านหลังห้อง TC
SCAN โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรับปรุงศูนย์เครือข่ายการพัฒนากาลังคนด้านการ
ท่องเที่ยว ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 5 ชั้น

8 คณะพยาบาลศาสตร์

ปรับปรุงห้องน้าและระบบน้าดีน้าเสีย อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จานวน 5 ชั้น

9 คณะแพทยศาสตร์

อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตาบลแสนสุข
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง
ปรับปรุงคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร QS2
ห้องยาจาลอง
สถานที่เก็บของเสียห้องปฏิบัตกิ าร
ต่อเติมโรงอาหาร
ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 9
ปรับปรุงฝ้าเพดานปูนอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 2

10
11
12
13
14
15

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 คณะโลจิสติกส์

20 คณะโลจิสติกส์

21 คณะโลจิสติกส์
22 คณะวิทยาศาสตร์
23 คณะวิทยาศาสตร์
24 คณะวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงห้องภาควิชาภาษาตะวันตก (QS2-803)
ปรับปรุงห้องภาควิชาภาษาตะวันออก (QS2-600,
QS2-606)
ปรับปรุงห้อง QS2-605 (Self-Access Learning
Center)
ค่าออกแบบห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และ
สร้างแรงบันดาลใจสูอ่ ุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Inspirium)
ปรับปรุงห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้าง
แรงบันดาลใจสูอ่ ุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics
Inspirium)
ปรับปรุงภูมิทัศน์พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขต
อุดมศักดิ์
ทาสีภายในอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทาสีภายในอาคารสิรินธร
ปรับปรุงห้องพักนิสิต PY101

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
224,338,400
15,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
97,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
5,590,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
146,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
75,175,500 เงินอุดหนุนรัฐบาล

15,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
5,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

65,584,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,606,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
528,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,410,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
56,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
46,900 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,000,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
90,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

2,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

14,200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
2,433,700 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,380,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
99,800 เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 29 ส่วนงาน/หน่วยงาน
25 คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์
28
29
30
31

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการหอพักเทา-ทอง

32
33
34
35
36

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ"
วิทยาลัยนานาชาติ
สานักหอสมุด

รายการ
ซ่อมแซมหลังคา รางน้าฝน อาคารปฏิบัตกิ าร และ
อาคารเกษมฯ ระยะที่ 1
ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
ปรับปรุงทางเข้าและที่จอดรถอาคารปฏิบัตกิ ารรวม
และอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เดินท่อส่งก๊าซ
ปรับปรุงพื้นที่ภายในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง ห้อง AB 404 และ AB 502
ปรับปรุงพื้นที่สาหรับเป็นห้องประชุม ห้องเก็บของ
และพื้นที่ปฏิบัตงิ านช่าง งานหอพักนิสิต
ปรับปรุงห้องสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ติดตัง้ กันสาดห้องสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตัง้ เสาธง
ปรับปรุงห้องน้า ชั้น 1

จานวนเงิน (บาท)
แหล่งงบประมาณ
3,960,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,500,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
360,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
240,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
122,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
422,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
400,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
200,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,130,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
560,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล
99,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล

