
1 เครื่องคอมพิวเตอร          จํานวน  40  ชุด 1,200,000  สอบราคา บริษัท ไอทีคอนเนอร  จํากัด 1,180,000 บริษัท ไอทีคอนเนอร  จํากัด เสนอราคา
ต่ําสุด

2 มอเตอรไซค      จํานวน  1  คัน 40,000       ตกลงราคา บริษัท ขอนแกนเอส.พี.มอเตอร 40,000     บริษัท ขอนแกนเอส.พี.มอเตอร เสนอราคา
ต่ําสุด

3 ตูกระจกสูง    จํานวน  2  ตู 10,000       ตกลงราคา บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  8,790       บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  เสนอราคา
ต่ําสุด

4 โซฟาแบบเดี่ยว  จํานวน  1  ชุด 10,000       ตกลงราคา บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  9,200       บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  เสนอราคา
ต่ําสุด

5 ตูบานเลื่อนกระจก  จํานวน  5  ตู 22,000       ตกลงราคา บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  22,000     บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  เสนอราคา
ต่ําสุด

6 เครื่องกรองนํ้าระบบนํ้าเย็น-นํ้ารอน จํานวน 1 ตู 70,000       ตกลงราคา บริษัท ที.เอส.คอมพิวเตอร  33,000     บริษัท ที.เอส.คอมพิวเตอร  เสนอราคา
ต่ําสุด

7 ช้ันเก็บจานอาหาร  จํานวน  3  ตัว 40,000       ตกลงราคา บริษัท  ชางแกว คิวลิเนรี่  39,900     บริษัท  ชางแกว คิวลิเนรี่ เสนอราคา
ต่ําสุด

8 เครื่องปมนํ้าแรงดันสูง  จํานวน  2  เครื่อง 16,000       ตกลงราคา บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  14,800     บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  เสนอราคา
ต่ําสุด

9 เครื่องเลื่อยยนต  จํานวน  1  เครื่อง 17,550       ตกลงราคา บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  17,550     บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  เสนอราคา
ต่ําสุด

10 เครื่องตัดแตงพุมไม  จํานวน  1  เครื่อง 4,900         ตกลงราคา บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  4,900       บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  จํากัด เสนอราคา
ต่ําสุด

11 เครื่องตรวจจับสัญญาณแบบแมเหล็กไฟฟา 120,000     สอบราคา หจก.เอ็นอารบี ทรีดี 119,840   หจก.เอ็นอารบี ทรีดี เสนอราคา
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       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณเงินรายได 2555  ( 1  ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
หนวยพัสดุ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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จํานวน  1  เครื่อง แอดวานซ แอดวานซ ต่ําสุด
12 โตะพับอเนกประสงค จํานวน  20 ตัว 40,000       ตกลงราคา บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  36,900     บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร เสนอราคา

ต่ําสุด
13 เกาอี้พับ  จํานวน  30  ตัว 22,950       ตกลงราคา บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  22,950     บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร  เสนอราคา

ต่ําสุด
14 เครื่องสแกนเนอรประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 เครื่อง 17,300       ตกลงราคา บริษัท ขอนแกนคลังนานา 17,300     บริษัท ขอนแกนคลังนานา เสนอราคา

ธรรม ธรรม ต่ําสุด
15 ตัววัดอุณหภูมิ   จํานวน  6  เครื่อง 28,248       ตกลงราคา บริษัท แสงชัยมิเตอร  จํากัด 28,248 บริษัท แสงชัยมิเตอร  จํากัด เสนอราคา

ต่ําสุด
16 COM Wireless less Access Point จํานวน 2 ชุด 11,000       ตกลงราคา บริษัท ไอทีคอนเนอร จํากัด 11,000 บริษัท ไอทีคอนเนอร จํากัด เสนอราคา

ต่ําสุด
17 โปรเจคเตอร   จํานวน  1  เครื่อง 23,830       ตกลงราคา หจก.ขอนแกนไทยแลนด 23,830 หจก.ขอนแกนไทยแลนด เสนอราคา

ต่ําสุด
18 โตะคอมพิวเตอรชนิดเก็บอุปกรณ จํานวน 1 ตัว 6,220         ตกลงราคา บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 6,220 บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร เสนอราคา

ต่ําสุด
                                        รวมท้ังสิ้น 1,669,948  1,636,428 



1 ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารออกแบบอุตสาหกรรม 300,000     สอบราคา หจก.ขอนแกนวิศวกรรมการ 300,000   หจก.ขอนแกนวิศวกรรมการ เสนอราคา
จํานวน  1  งาน ไฟฟา ไฟฟา ต่ําสุด

2 ปรับปรุงหองพักอาจารย อาคารออกแบบอุตสาห 800,000     สอบราคา          -เปดซองสอบราคา-        -เปดซองสอบราคา-
กรรม   จํานวน  1  งาน

3 ปรับปรุงหองนํ้า สํานักงานคณบดี คณะสถาปตย 400,000     

3.1 จางเหมาปรับปรุงทางขึ้นอาคารสํานักงาน 24,750       ตกลงราคา บริษัท ศรีลักษมีโชค  จํากัด 24,750     บริษัท ศรีลักษมีโชค  จํากัด เสนอราคา
ช้ัน 2 (หนาหองนํ้า)                   จํานวน 1 งาน ต่ําสุด
3.2จางเหมาปรับปรุงหนาตางและฝาเพดาน 57,017.82. ตกลงราคา หจก.  จ.เจริญกิจ 57,017.82. หจก.  จ.เจริญกิจ เสนอราคา
หองนํ้าอาคาร สํานักงาน           จํานวน 1 งาน ต่ําสุด
3.3จางเหมาปรับปรุงประปาและระบบสุขาภิบาล 71,270.10. ตกลงราคา หจก.  จ.เจริญกิจ 71,270.10. หจก.  จ.เจริญกิจ เสนอราคา
อาคารสํานักงาน                    จํานวน  1  งาน ต่ําสุด

4 ปรับปรุงซอมแซมหลังคาโรงจอดรถ คณะฯ 300,000     สอบราคา หจก.วิเชียรแอร เอ็นจิเนียริ่ง 275,170   หจก.วิเชียรแอร เอ็นจิเนียริ่ง เสอราคา
จํานวน   1  งาน ต่ําสุด
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สรุปผลการดําเนินการจัดจางเหมาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณเงินรายได 2555     ( 1  ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน  2555)
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1 ชุดปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม  จํานวน 1 ชุด 500,000     สอบราคา บริษัท   วิสุทธิชัย  จํากัด 315,000   บริษัท   วิสุทธิชัย   จํากัด เสนอราคา
ต่ําสุด

1.1 เครื่องมวนเหล็ก               จํานวน  1  เครื่อง
1.2 เครื่องเช่ือมจุดแบบตั้งพื้น  จํานวน  1  เครื่อง
1.3 เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟา         จํานวน  1  เครื่อง
1.4 เครื่องตัดเหล็กดวยไฟเบอร จํานวน  1  เครื่อง
1.5 เครื่องสวานไฟฟา               จํานวน  2  เครื่อง
1.6 เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง          จํานวน  1  เครื่อง

2 ชุดปฏิบัติการแสดงแบบงานสถาปตยกรรม 200,000     สอบราคา หจก.  ฐานทัศน 199,000   หจก.  ฐานทัศน เสนอราคา
จํานวน  1 ชุด ต่ําสุด
2.1  บอรดชานออยติดผนังขนาด 1.2x2.4 เมตร 
จํานวน  14  บอรด
2.1  บอรดชานออยตั้งพื้นขนาด 1.2x2.4 เมตร 
จํานวน  20  บอรด

ผูเสนอราคา
ราคาที่
เสนอ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณเงินงบประมาณ 2555  ( 1  ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน  2555)



3 แผนท่ีดิจิตอลพื้นท่ีจังหวัดขอนแกนและจังหวัด 200,000     สอบราคา บริษัท อีเอสอารไอ(ประเทศ 200,000   บริษัท อีเอสอารไอ(ประเทศ เสนอราคา
อุบลราชธานี ไทย)  จํากัด ไทย)  จํากัด ต่ําสุด

4 เครื่องวัดความเขมของแสงสวาง(Luminance 150,000     สอบราคา บริษัท เซ็นเทเซีย  จํากัด 149,800   บริษัท เซ็นเทเซีย  จํากัด เสนอราคา
Meter) ต่ําสุด

ลําดับที่ วัน/เดือน/ป งานจัดซื้อจัดจาง
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หนวยพัสดุ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณเงินงบประมาณ 2555  ( 1  ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน  2555)


