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********************************************************

สารบัญ



แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)
จําแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และหมวดรายจ่าย

งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

จ้างชั่วคราว ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 21201-59-04002-15-01 - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

        
รวม - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

รวมหน่วยงาน - ผลผลิต รหัสเบิกจ่าย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลัง สระยายโสม.xls - สรุปสระยายโสม



แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตาม หน่วยงาน กลยุทธ์ และหมวดรายจ่าย

งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

จ้างชั่วคราว ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

 กลยุทธ์ที่ 5 : การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

- 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

       ยุทธวิธีที่ 5 : พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล

            มาตรการที่ 3 : จัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระ

ยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

                1. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

สระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

                    จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

รวม - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

รวมหน่วยงาน - กลยุทธ์หลัก
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลัง สระยายโสม.xls - สรุปกลยุทธ์สระยายโสม



ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ
BB ปีงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต
DD รหัสหน่วยงาน
EE ลําดับจํานวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ
11101 เงินแผ่นดิน
21101 เงิน บกศ.
21201 เงิน บกศ. คงคลัง
21301 เงิน บกศ. โครงการต่อเนื่อง
21102 เงิน กศ.พ.
21202 เงิน กศ.พ. คงคลัง

21302 เงิน กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง
21104 เงิน กศ.บพ.
21204 เงิน กศ.บพ. คงคลัง
21304 เงิน กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต
04001 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04010 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
04002 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
04003 ผลงานการบริการวิชาการ
04005 ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
04006 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
05004 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
91011 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
04009 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

รหัสหน่วยงาน
00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
01 สํานักงานอธิการบดี
02 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
03 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
05 สถาบันวิจัยและพัฒนา
06 คณะครุศาสตร์
07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09 คณะวิทยาการจัดการ
10 สํานักโรงเรียนสาธิต
11 สํานักคอมพิวเตอร์
12 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
13 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
14 บัณฑิตวิทยาลัย
15 ศุนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
16 หน่วยตรวจสอบภายใน
17 สํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
18 วิทยาลัยการดนตรี
19 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE



เงินรายไดประเภทเงิน บกศ.คงคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

(ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี)

BSRU



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)
งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

จ้างชั่วคราว ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

        

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามผลผลิต

แผ่นดิน      บกศ.      กศ.พ.      กศ.บพ.
เงินประจําปี      เงินคงคลัง

หน่วยงาน - ผลผลิต
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลัง สระยายโสม.xls - สรุปผลผลิต (2)



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)
งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

จ้างชั่วคราว ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

 กลยุทธ์ที่ 5 : การเพิ่มสมรรถนะการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

 ยุทธวิธีที่ 5 : พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่
สู่ระดับสากล

 มาตรการที่ 3 : จัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยา
เขตอู่ทองทวารวดี

- 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

แผ่นดิน      บกศ.      กศ.พ.       กศ.บพ.

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์หลัก
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม

เงินประจําปี      เงินคงคลัง

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลัง สระยายโสม.xls - สรุปกลยุทธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)
กลยุทธ์ที่ 5 : การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธวิธีที่ 5 : พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล
มาตรการที่ 3 : จัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
เป้าหมายของมาตรการ

ตัวชี้วัด หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
แผน/ผล แผน แผน แผน

1. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี ระดับ 3 4 5 5

ความสอดคล้องการประกันคุณภาพ(ระบุข้อ)
ก.พ.ร. สมศ. สกอ.

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

สรุปมาตรการ  (1 ชุด : 1 มาตรการ)

เป้าหมาย

ประกอบด้วยโครงการ  ดังนี้

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( สรุปมาตรการ )



 

งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามโครงการและหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559
งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้างชั่วคราว ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

A601 ดําเนินงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

- 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกตามโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2559

รหัส
กิจกรรม
ต้นทุน
A601 ดําเนินงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 182,050 9,725,350 3,883,980 67,299,280 2,835,280 501,780 1,871,780 622,680 1,881,780 1,364,830 752,030 392,923 91,313,743 

182,050 9,725,350 3,883,980 67,299,280 2,835,280 501,780 1,871,780 622,680 1,881,780 1,364,830 752,030 392,923 91,313,743 

รวม

 มิ.ย. 59

รวม

กิจกรรมต้นทุน - โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ก.ค. 59  ส.ค. 59  ก.ย. 59

รหัส
กิจกรรม
ต้นทุน

กิจกรรมต้นทุน - โครงการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม

รวม
 ต.ค. 58  พ.ย. 58  ธ.ค. 58  ม.ค. 59  ก.พ. 59  มี.ค. 59  เม.ย. 59  พ.ค. 59

แผนปฏิบตังิานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( สรุปโครงการ )



ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหัส
คณะ/ศูนย์/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชา/ฝ่าย ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

*** โครงการ *** โครงการท่ี 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
งบประมาณ บาท

     สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
พันธกิจ : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 5 : การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธวิธีท่ี 5 : พัฒนาและจัดต้ังหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล

มาตรการท่ี 3 : จัดต้ังหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

     สถานภาพของโครงการ   ประเภทของโครงการ
           งานใหม่      งานเดิม              ดําเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ้งเน้นผู้เรียนในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงชุมชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษา ท่ีมุ้งเน้น
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม และสังคมโลก น้อมนําพระราชดําริ ผสานในการจัดการศึกษา นิสิตได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง และพอเพียง รักความเป็นไทย และเป็นอยู่ในวิถีแบบไทย พร้อมเข้าใจวิถีสากล ในลักษณะกิน นอนหรือยู่ประจํา
 ในบางสาขาวิชาก่อน เช่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนิสิตไปกลับใน 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ ซัพพลายเชน และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น โดยเน้นการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพ
ท่ีได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการน้อมนํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้สากล มาใช้ในการดําเนินชีวิตขณะท่ียังศึกษาอยู่
ในส่วนของสภาพแวดล้อมเน้นทางภูมิทัศน์ท่ี สวยงาม สง่า และมีศิลปะ ตลอดจนจัดบรรยากาศเชิงวิชาการ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน และ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาบนฐานองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
สากลชั้นนํา (World Class Quality University) และเม่ือศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการมากขึ้น 
โดยเฉพาะงานด้านการเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่ต้นนํ้าจนปลายน้ํา ก็จะทําการเปิดสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของชุมชนให้มากข้ึน 
เพื่อพัฒนาต่อไปเป็นคณะวิชาท่ีมีความโดดเด่นด้านวิชาการท่ีสามารถ เป็นท่ีพึ่งของชุมชนและสังคมได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
   2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะทางวิชาการ  โดยเฉพาะด้านการเกษตร  การแปรรูปผลผลิต  การค้า  
         และการขนส่ง  รวมถึง สาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
         และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
   2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  มีสติปัญญาความคิดริเริ่ม  รู้จักใช้เหตุผล  และวิจารณญาณได้ถูกต้อง  สํานึกในความเป็นไทย  
        มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น  สามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
   2.3  เพื่อให้นิสิตใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในการศึกษาเล่าเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
         และมีความสุข
   2.4  สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม  พัฒนางานวิจัย  ส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
         ต่อการจัดการเรียนการสอนได้
   2.5  สนับสนุน  และให้บริการวิชาการกับชุมชนและสังคมในพื้นท่ีต้ังของศูนย์การศึกษาฯ  และจังหวัดใกล้เคียง
   2.6  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการ
   2.7  นําความรู้ทางวิชาการท่ีมีพื้นฐานท่ีม่ันคงและแข็งแรง  มาใช้ในการพัฒนาเป็นธุรกิจท่ีปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม  
         เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

                        91,313,743

แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

21201 - 59 - 04002 - 15 - 01

 แผ่นดิน      บกศ.      กศ.พ.       กศ.บพ.      เงินคงคลัง

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 1-3 )



3. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
แผน/ผล แผน แผน แผน

1.เชิงปริมาณ
1.1 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โครงการ 1 1
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 80
3. เชิงเวลา
3.1 โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 80 80
4. เชิงต้นทุน
4.1 ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท 28,686,257 91,313,743

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 1-3 )



   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และกระบวนการบ่มเพาะที่ทําให้มีคุณสมบัติสําคัญคือ เป็นผู้ใฝ่รู้  มีอุปนิสัยพอเพียง และรักความเป็นไทย

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1 . สร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษา รูปแบบใหม่

2. ผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพ่ือรับใช้สังคมไทย และสังคมโลก

3. น้อมนําแนวพระราชดําริ ผสานในการจัดการศึกษา

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินการท่ีคาดไว้ จะมีแนวทางดําเนินการอย่างไร)

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จะดําเนินการนําแผนการดําเนินงานมาพิจารณาเปรียบเทียบ

กับผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาแก้ไขต่อไป

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนปฏิบติังานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบติังาน ข้อ 4-5 )



 

6. งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559
งบ งบ

เงินเดือน/
ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้างชั่วคราว ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

A601 ดําเนินงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

- 606,200 350,000 2,915,350 2,588,100 360,000 5,676,700 78,183,500 - 633,893 91,313,743 

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559
รหัส

กิจกรรม

ต้นทุน

A601 ดําเนินงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 91,313,743 

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 182,050 9,725,350 3,883,980 67,299,280 2,835,280 501,780 1,871,780 622,680 1,881,780 1,364,830 752,030 392,923 91,313,743 

รหัส
กิจกรรม
ต้นทุน

กิจกรรมต้นทุน - โครงการ
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รวม

กิจกรรมต้นทุน - โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

รวม

 มี.ค. 59  เม.ย. 59  พ.ค. 59  มิ.ย. 59

ไตรมาส 4

 ก.ค. 59  ส.ค. 59  ก.ย. 59

13,791,380 70,636,340 4,376,240 2,509,783 

รวม
 ต.ค. 58  พ.ย. 58  ธ.ค. 58  ม.ค. 59  ก.พ. 59

แผนปฏิบตังิานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตังิาน ข้อ 6-7 )



โครงการท่ี 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

8. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบบุคลากร

จํานวน อัตราจ้าง จํานวนเงิน

(คน) (บาท)
สายสอน

อาจารย์ประจําหลักสูตร ป.เอก 1 31,500 315,000 เริ่ม ธันวาคม 2558 - กันยายน 2559

(31,500*10=315,000)

สายสนับสนุน

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ป.ตรี 1 19,500 58,500 เริ่ม กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559

(19,500*3=58,500)

ช่างซ่อมบํารุง ปวส. 1 12,090 120,900 เริ่ม ธันวาคม 2558 - กันยายน 2559

(12,090*10=120,900)

พนักงานขับรถยนต์ ป.6 1 11,180 111,800 เริ่ม ธันวาคม 2558 - กันยายน 2559

(11,180*10=111,800)

4 606,200 

ประเภท/ตําแหน่ง

อัตราที่ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คําชี้แจง
วุฒิ

รวมท้ังสิ้น



โครงการที่ 1 จัดต้ังศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2559

ลํา ขอต้ัง
ดับ งบประมาณปี สรุปคําช้ีแจง
ที่ 2559

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 6,847,343 
1 งบดําเนินงาน 6,213,450 

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ) 350,000 
 - ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 350,000 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธาน 1 คน* 2,000 บาท* 12 ครั้ง = 24,000 บาท
- รองประธาน 1 คน* 1,800 บาท* 12 ครั้ง = 21,600 บาท
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน* 1,800 บาท* 12 ครั้ง = 64,800 บาท
- กรรมการ/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 7 คน* 1,300 บาท*12 ครั้ง
= 109,200 บาท
- ผู้นําเสนอตามวาระการประชุมวาระละ 2 คน* 300 บาท* 12 ครั้ง
= 7,200 บาท
- เจ้าหน้าที่การประชุม 6 คน* 200 บาท* 12 ครั้ง = 14,400 บาท
- เจ้าหน้าที่บริการ 2 คน* 150 บาท* 12 ครั้ง = 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร = 54,800 บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุด 9 คน* 400 บาท* 4 วัน
= 14,400 บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันธรรมดา 9คน* 200บาท* 20วัน
= 36,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ) 2,915,350 
 - ติดต้ังระบบ Internet 300,000 - ติดต้ังระบบ Internet
 - ประกันสังคมพนักงาน 24,750 -750 บาท* 10 เดือน* 3 คน = 22,500 บาท

-750 บาท* 3 เดือน* 1 คน   =   2,250 บาท
 - เช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ 350,000 - ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทางไปราชการ
 -  ประกันภัยและซ่อมบํารุงรถยนต์ 170,000 - ประกันภัย และจัดซ่อมบํารุงรถยนต์มหาวิทยาลัย
 -  จ้างเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 100,000 - จ้างเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
 -  จ้างออกแบบเวปไซต์ 100,000 - จ้างออกแบบเวปไซต์
 -  ค่าใช้สอยด้านการเกษตร 60,000 - ด้านการเกษตร
 -  จ้างวางผังแม่บท ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 650,000 - จ้างวางผังแม่บท ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
 -  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วุฒิ ป.6 648,000 -จํานวน 4 คน*13,500 บาท*12 เดือน =648,000 บาท
 -  จ้างเหมาบริการนักการ / แม่บ้าน วุฒิ ป.6 204,600 -นักการ วุฒิ ป.6 (จ้างเหมา) จํานวน 1 คน*9,350 บาท*12 เดือน =112,200 บาท

-แม่บ้าน วุฒิ ป.6 (จ้างเหมา) จํานวน 1 คน*7,700 บาท*12 เดือน =92,400 บาท
 -  จ้างเหมาบริการคนงาน วุฒิ ป.6 108,000 -คนงาน วุฒิ ป.6 จํานวน 1 คน*9,000 บาท*12 เดือน =108,000 บาท
 -

 อบรมสมมนา เพอเพมศกยภาพใหกบอาจารยและ
บคลากร

200,000 - ค่าอาหาร 600 บาท*  16 คน* 4 วัน = 38,400 บาท
- ค่าอาหารว่าง 50 บาท* 16 คน* 8 ม้ือ = 6,400 บาท
- ห้องพักเด่ียว 2 ห้อง* 3 คืน* 1,200 บาท = 7,200 บาท
- ห้องพักคู่ 7 ห้อง* 3 คืน* 1,500 บาท = 31,500 บาท
- ค่าเช้ือเพลิงใช้ในโครงการ = 9,500 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้ จํานวน 1 คัน* 4,000 บาท* 4 วัน = 16,000 บาท
- ค่าห้องประชุม = 15,000  บาท
- ค่าใช้สอยโครงการพัฒนาบุคลากร  = 26,000  บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร  = 20,000  บาท
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ   = 30,000  บาท

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ) 2,588,100 
 - วัสดุในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต 398,000 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน
 -  วัสดุภายในสําหรับห้องพัก 845,000 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน
 -  การผลิตผลผลิตทางการเกษตร 200,000 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท
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โครงการที่ 1 จัดต้ังศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2559

ลํา ขอต้ัง
ดับ งบประมาณปี สรุปคําช้ีแจง
ที่ 2559

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

 -  วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 410,000 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน
 -  วัสดุในห้องสมุด 500,000 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน
 -  วัสดุประชาสัมพันธ์ 135,100 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน
 -  วัสดุสนาม 100,000 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ) 360,000 
 - สาธารณูปโภคต่างๆ 360,000 ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 12 เดือน

-ค่านํ้า 
-ค่าไฟ  
-ค่าอินเตอร์เนต  
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าแสตมป์ และส่งไปรษณีย์

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) - 
 -

3 รายจ่ายอื่น (ระบุ) 633,893 
 - สํารองบริหารจัดการทั่วไป 633,893 สํารองงานบริหารจัดการทั่วไป
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10. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เครื่อง 21,000 126,000 ลงนามสัญญา แผน 126,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 126,000 
ผล

1 ระบบ 100,000 100,000 ลงนามสัญญา แผน 100,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 100,000 
ผล

13 เครื่อง 33,000 429,000 ลงนามสัญญา แผน 429,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 429,000 
ผล

45 เครื่อง 23,000 1,035,000 ลงนามสัญญา แผน 1,035,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,035,000 
ผล

1 เครื่อง 32,000 32,000 ลงนามสัญญา แผน 32,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 32,000 
ผล

1 เครื่อง 12,000 12,000 ลงนามสัญญา แผน 12,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 12,000 
ผล

6 เครื่อง 7,300 43,800 ลงนามสัญญา แผน 43,800 
ผล

การใช้จ่าย แผน 43,800 
ผล

1 ตู้ 30,000 30,000 ลงนามสัญญา แผน 30,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 30,000 
ผล

6 เครื่องเชื่อมโลหะ

8 ตู้นิรภัย

7 เครื่องพิมพ์

5 เครื่องปั๊มลม

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย

จํานวน
ไตรมาส1

สถานภาพ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

หน่วยนับ
รายการ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

2

3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู

4 เครื่องคอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิด
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10. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย

จํานวน
ไตรมาส1

สถานภาพ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

หน่วยนับ
รายการ

1 ชุด 100,000 100,000 ลงนามสัญญา แผน 100,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 100,000 
ผล

1 ระบบ 100,000 100,000 ลงนามสัญญา แผน 100,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 100,000 
ผล

1 ตัว 1,000,000 1,000,000 ลงนามสัญญา แผน 1,000,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,000,000 
ผล

1 ตู้ 300,000 300,000 ลงนามสัญญา แผน 300,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 300,000 
ผล

2 เครื่อง 4,000 8,000 ลงนามสัญญา แผน 8,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 8,000 
ผล

1 เครื่อง 17,000 17,000 ลงนามสัญญา แผน 17,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 17,000 
ผล

1 เครื่อง 75,000 75,000 ลงนามสัญญา แผน 75,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 75,000 
ผล

2 ตู้ 44,000 88,000 ลงนามสัญญา แผน 88,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 88,000 
ผล

11 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA

10 ตู้สาขาโทรศัพท์

9 เครื่องเสียง

ตู้อบร้อน 12 ถาด12

14 เครื่องชั่งดิจิตอลแบบ 500 kg

13 เครื่องชั่งดิจิตอล 15 kg ความละเอียด 1 g

15 เครื่องซีลสูญญากาศ

16 ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต
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10. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย

จํานวน
ไตรมาส1

สถานภาพ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

หน่วยนับ
รายการ

1 เครื่อง 60,000 60,000 ลงนามสัญญา แผน 60,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 60,000 
ผล

1 เครื่อง 36,500 36,500 ลงนามสัญญา แผน 36,500 
ผล

การใช้จ่าย แผน 36,500 
ผล

1 เครื่อง 220,000 220,000 ลงนามสัญญา แผน 220,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 220,000 
ผล

1 เครื่อง 45,000 45,000 ลงนามสัญญา แผน 45,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 45,000 
ผล

1 ชุด 30,000 30,000 ลงนามสัญญา แผน 30,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 30,000 
ผล

4 ตัว 15,000 60,000 ลงนามสัญญา แผน 60,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 60,000 
ผล

2 ตัว 19,000 38,000 ลงนามสัญญา แผน 38,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 38,000 
ผล

2 ตัว 12,000 24,000 ลงนามสัญญา แผน 24,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 24,000 
ผล

18 เครื่องกรองขนาด 500 ลิตร/ชั่วโมง

17 เครื่องคั้นแยกกากแยกน้ําแบบเกลียวสแตนเลส 

กําลังการผลิต 50kg/hr

20 เครื่องติดฉลากขวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-100 มม.

19 เครื่องบรรจุขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ 6 หัวจ่าย
พร้อมเครื่องปิดแบบฝากดและฝาเกลียว

22 โต๊ะเตรียมอาหารสองชั้นสแตนเลส 150x80 ซม.

21 ชุดหม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 50 ลิตร

24 ชั้นวางของสแตนเลสแผ่นเรียบ 500x1100x1800 มม.

23 ชั้นวางของสแตนเลสแบบซี่ 450x1500x1800 มม.
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10. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย

จํานวน
ไตรมาส1

สถานภาพ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

หน่วยนับ
รายการ

1 เครื่อง 100,000 100,000 ลงนามสัญญา แผน 100,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 100,000 
ผล

1 เครื่อง 100,000 100,000 ลงนามสัญญา แผน 100,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 100,000 
ผล

1 เครื่อง 5,000 5,000 ลงนามสัญญา แผน 5,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 5,000 
ผล

1 เครื่อง 30,000 30,000 ลงนามสัญญา แผน 30,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 30,000 
ผล

1 เครื่อง 45,000 45,000 ลงนามสัญญา แผน 45,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 45,000 
ผล

2 ใบ 26,400 52,800 ลงนามสัญญา แผน 52,800 
ผล

การใช้จ่าย แผน 52,800 
ผล

1 ใบ 15,000 15,000 ลงนามสัญญา แผน 15,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 15,000 
ผล

10 ตัว 590 5,900 ลงนามสัญญา แผน 5,900 
ผล

การใช้จ่าย แผน 5,900 
ผล

26 เครื่องปั่นไอศครีมกําลังการผลิต 3 kg./hr

25 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ 40 องศาเซลเซียส

28 เครื่องปิดฝาแก้วแบบอัตโนมัติ

27 เครื่องติดฉลากแบบมือถือ

30 ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลส

29 เครื่องพิมพ์ฉลาก

32 เก้าอี้สแตนเลส

31 อ่างล้างภาชนะ
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10. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย

จํานวน
ไตรมาส1

สถานภาพ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

หน่วยนับ
รายการ

75 หลัง 6,000 450,000 ลงนามสัญญา แผน 450,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 450,000 
ผล

5 หลัง 5,300 26,500 ลงนามสัญญา แผน 26,500 
ผล

การใช้จ่าย แผน 26,500 
ผล

5 ตัว 4,000 20,000 ลงนามสัญญา แผน 20,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 20,000 
ผล

80 หลัง 3,700 296,000 ลงนามสัญญา แผน 296,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 296,000 
ผล

31 ใบ 6,800 210,800 ลงนามสัญญา แผน 210,800 
ผล

การใช้จ่าย แผน 210,800 
ผล

6 ตัว 7,900 47,400 ลงนามสัญญา แผน 47,400 
ผล

การใช้จ่าย แผน 47,400 
ผล

3 ตัว 6,800 20,400 ลงนามสัญญา แผน 20,400 
ผล

การใช้จ่าย แผน 20,400 
ผล

53 ตัว 2,000 106,000 ลงนามสัญญา แผน 106,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 106,000 
ผล

34 เตียงเหล็ก ขนาด 3.5*6.5 ฟุต

33 เตียง 2 ชั้น

36 ตู้เสื้อผ้า

35 โต๊ะเครื่องแป้ง

39 โต๊ะทํางาน รูปตัวแอล 3 ชิ้น 

37 ล็อกเกอร์ 4 ช่อง พร้อมกุญแจ

40 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 ซม. 

38 โต๊ะทํางาน ขนาด 150*75*75 ซม. 

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 10  )



10. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย

จํานวน
ไตรมาส1

สถานภาพ
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

หน่วยนับ
รายการ

80 ตัว 800 64,000 ลงนามสัญญา แผน 64,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 64,000 
ผล

9 ตัว 2,900 26,100 ลงนามสัญญา แผน 26,100 
ผล

การใช้จ่าย แผน 26,100 
ผล

1 ชุด 7,500 7,500 ลงนามสัญญา แผน 7,500 
ผล

การใช้จ่าย แผน 7,500 
ผล

6 ใบ 6,500 39,000 ลงนามสัญญา แผน 39,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 39,000 
ผล

5,676,700 ลงนามสัญญา แผน - 2,757,500 100,000 429,000 1,165,000 131,500 - 50,900 210,000 472,800 360,000 - 
ผล - - - - - - - - - - - - 

การใช้จ่าย แผน - - - 2,757,500 100,000 429,000 1,165,000 131,500 - 50,900 482,800 560,000 
ผล - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น

42 เก้าอี้ทํางานล้อเลื่อน ขนาด 49*42*91-103 ซม. 

44 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 77*40.8*175.6 ซม. 

43 โซฟารับแขกห้องผู้บริหาร 

41 เก้าอี้ ขนาด 43*60*89 ซม. 

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 10  )



11. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งาน 1,100,000 1,100,000 ลงนามสัญญา แผน 1,100,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,100,000 
ผล

1 งาน 970,000 970,000 ลงนามสัญญา แผน 970,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 970,000 
ผล

1 งาน 200,000 200,000 ลงนามสัญญา แผน 200,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 200,000 
ผล

1 งาน 500,000 500,000 ลงนามสัญญา แผน 500,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 500,000 
ผล

1 งาน 500,000 500,000 ลงนามสัญญา แผน 500,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 500,000 
ผล

1 หลัง 170,000 170,000 ลงนามสัญญา แผน 170,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 170,000 
ผล

1 หลัง 1,650,000 1,650,000 ลงนามสัญญา แผน 1,650,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,650,000 
ผล

1 หลัง 500,000 500,000 ลงนามสัญญา แผน 500,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 500,000 
ผล

6 ป้อมยามและติดตั้งไม้กระดก

8 โรงเพาะชํา

7 ห้องน้ําสําหรับหอพักนักศึกษา 

5 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จํานวน สถานภาพ

ไตรมาส1ประเภทรายจ่าย

2

รายการ
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์

3 ปรับปรุงบ้านพักผู้อํานวยการ

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง

4 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์

หน่วยนับ

ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 11 )



11. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จํานวน สถานภาพ

ไตรมาส1ประเภทรายจ่าย
รายการ

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง

หน่วยนับ

1 หลัง 1,200,000 1,200,000 ลงนามสัญญา แผน 1,200,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,200,000 
ผล

1 หลัง 600,000 600,000 ลงนามสัญญา แผน 600,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 600,000 
ผล

1 หลัง 10,200,000 10,200,000 ลงนามสัญญา แผน 10,200,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 10,200,000 
ผล

1 งาน 1,183,500 1,183,500 ลงนามสัญญา แผน 1,183,500 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,183,500 
ผล

1 หลัง 700,000 700,000 ลงนามสัญญา แผน 700,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 700,000 
ผล

1 หลัง 360,000 360,000 ลงนามสัญญา แผน 360,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 360,000 
ผล

2 หลัง 25,000,000 50,000,000 ลงนามสัญญา แผน 50,000,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 50,000,000 
ผล

1 หลัง 6,000,000 6,000,000 ลงนามสัญญา แผน 6,000,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 6,000,000 
ผล

1 งาน 450,000 450,000 ลงนามสัญญา แผน 450,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 450,000 
ผล

17 ปรับปรุงรางระบายน้ํารอบอาคารสุริยมณฑล

16 อาคารพยาบาล และห้องสมุด

15 อาคารหอพักนิสิต อาจารย์ และบุคลากร

14 โรงซ่อมบํารุง

12 จ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง

13 เรือนรับรองผู้บริหาร

10 โรงจอดรถ

11 โรงอาหาร และห้องประชุม

9 โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 11 )



11. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน

ลําดับ ราคา งบประมาณ แผน
ที่ ต่อหน่วย รวม ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จํานวน สถานภาพ

ไตรมาส1ประเภทรายจ่าย
รายการ

โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

   ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง

หน่วยนับ

1 งาน 1,900,000 1,900,000 ลงนามสัญญา แผน 1,900,000 
ผล

การใช้จ่าย แผน 1,900,000 
ผล

78,183,500 ลงนามสัญญา แผน - 7,983,500 500,000 66,200,000 1,200,000 - 500,000 - 1,300,000 500,000 - - 
ผล - - - - - - - - - - - - 

การใช้จ่าย แผน - - - 7,983,500 500,000 66,200,000 1,200,000 - 500,000 - 1,300,000 500,000 
ผล - - - - - - - - - - - - 

18 โรงปั้มน้ํา พร้อมระบบปั้ม

รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบตัิงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559  บกศ.คงคลงั สระยายโสม.xls ( แผนปฏิบตัิงาน ข้อ 11 )



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

5,676,700      

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค คุณลักษณะ เครื่อง 6 21,000        126,000          

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือดีกว่า ดังนี้ มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก

 (2 core) และมีหน่วย ความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.7 GHz

 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 

จํานวน 1 หน่วย

 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

 - มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 'Bese - T

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. กล้องวงจรปิด คุณลักษณะ ระบบ 1 100,000       100,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - กล้อง 18 ตัว 

- เชื่อมต่อกับระบบเดิม

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

3. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู คุณลักษณะ เครื่อง 13 33,000        429,000          

ศนูย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู

ต้องรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

รวมค่าครุภัณฑ์

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

  หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และ

   สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้

 - ชนิดติดผนัง

 - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะ เครื่อง 45 23,000        1,035,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) หรือ

 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3 GHz จํานวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

 สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 

 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจร เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา

    ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ

   Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ

   ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard

   Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

   ไม่น้อยกว่า 1 GB

 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1ตัวเครื่อง

 และขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั

5 เครื่องปั๊มลม คุณลักษณะ เครื่อง 1 32,000        32,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ปั้มลมแบบลูกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 กระบอกสูบ

- ผลิตแรงดันลม ได้ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

- อัตราการผลิตลมไม่น้อยกว่า 290 ลิตร/นาที

- มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

- ถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

- มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานสําหรับการเป่ากรองและการเติมลม

- รับประกันสินค้า 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

6 เครื่องเชื่อมโลหะ คุณลักษณะ เครื่อง 1 12,000        12,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ระบบ Inverter แบบอาร์ค (Manual Metal Arc Welding)

- แรงดันไฟเข้า 220 โวลต์

- กระแสไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า 160 แอมป์

- รองรับขนาดลวดที่ใช้  1.6-3.2 ม.ม.

- น้ําหนักไม่เกิน 12.5 ก.ก.



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

- รับประกันสินค้า 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

7 เครื่องพิมพ์ คุณลักษณะ เครื่อง 6 7,300          43,800           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- ระบบพิมพ์กลับหน้าหลังอัตโนมัติ

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โดยถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

8 ตู้นิรภัย คุณลักษณะ ตู้ 1 30,000        30,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เซฟกันไฟ

- ขนาด 250 กิโลกรัม

- สลักกลอนใหญ่ กลไกล็อค 4 ทิศทาง

- ร่องปากฉลาม

- File Management

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

9 เครื่องเสียง คุณลักษณะ ชุด 1 100,000       100,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - Turbosuond 600 Watt 2 Way 10" Full Range Powered Louds

- ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย Shure แบบคู่ Dual Ch, ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- YAMAHA 12-Channel Mixing Console: Max. 6 Mic/12 Line Input

- Speaker Stand

- สายลําโพง 10 เมตร พร้อมขั้วต่อ

- Microphone Cable 10 M. (Neutrik NC3FXX,NC3MXX)

- Beyerdynamic Dynamic Handheld Microphone+Cable L=4.5 M.

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

10 ตู้สาขาโทรศัพท์ คุณลักษณะ ระบบ 1 100,000       100,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายภายนอก 24 สายภายใน จํานวน 1 ตู้

 - โทรศัพท์เครื่องคีย์ จํานวน 1 เครื่อง

 - เครื่องโทรศัพท์ แบบมีสาย จํานวน 11 เครื่อง

 - ติดตั้งตู้สาขาและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 

 - เดินสายโทรศัพท์และติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ จํานวน 12 จุด

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

11 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA คุณลักษณะ ตัว 1 1,000,000    1,000,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - กําลังไฟฟ้าขนาด 500 KVA

- ขดลวดทองแดง

- หม้อแปลงชนิดน้ํามัน

- แรงดันด้านแรงต่ํา 400/230 โวลท์

- แรงดันด้านแรงสูง 22,000 โวลท์

- ความถี่ 50 Hz

- การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน 1,150 วัตต์

- การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ 75 องศาเซลเซียสไม่เกิน 6,600 วัตต์

- มาตรฐาน IEC 60076



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- รับประกัน 2 ปี

- บริการตรวจสอบฟรี 2 ครั้ง/ปี ในระยะรับประกัน

- หม้อแปลงที่นํามาเสนอต้องผ่านการทดสอบและตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

12 ตู้อบร้อน 12 ถาด คุณลักษณะ ตู้ 1 300,000       300,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - โครงสร้างทําจากสแตนเลสทั้งตู้

- ให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า

- มีชุดตั้งอุณหภูมิการอบ

- ปรับอุณหภูมิภายในตู้อบอัตโนมัติได้

- มีแผงบอกอุณหภูมิในขณะอบ

- มีระบบตั้งเวลาในการทํางานในการอบ

- มีแผงบอกเวลาในการอบ

- ตะแกรงทําด้วยสแตนเลส

- มอเตอร์พัดลมขนาด 1 แรงม้า

- ไฟฟ้า 220 โวลท์

- มีฉนวนกันความร้อนภายในตู้

- มีล้อ 4 ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้อบ

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

13 เครื่องชั่งดิจิตอล 15 kg ความละเอียด 1 g คุณลักษณะ เครื่อง 2 4,000          8,000             

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - หน้าจอแสดงผลเป็น LED สีแดง ขนาด 0.56 นิ้ว สามารถมองเห็นชัดเจน อ่านง่าย

- ถาดเครื่องชั่งทําจากสแตนเลส มีหน้ากากพลาสติกหุ้ม สามารถกันฝุ่นได้ 

ถาดมีขนาด 218x260mm

- เครื่องชั่งมีโปรแกรม Tare หักน้ําหนักภาชนะ มีระบบ stand By โดยอัตโนมัติ



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

เมื่อไม่ใช้งาน 2 วินาที โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใหม่

- อุปกรณ์มาตรฐาน Standard RS232C พร้อมสาย Cable

- ใช้พลังงาน Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชั่วโมง

หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.

- มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

- มีเสียงร้องเตือนเมื่อชั่งน้ําหนักเกิดค่าที่ตั้งไว้

- อุณหภูมิที่ใช้งาน 5◦C ~ 40◦C
- รับประกันสินค้า 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

14 เครื่องชั่งดิจิตอลแบบ 500 kg คุณลักษณะ เครื่อง 1 17,000        17,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ตัวเลขแสดงการชั่งน้ําหนักจอใหญ่ถึง 2 นิ้ว แบบ LED

- สามารถชั่งน้ําหนักสูงสุดได้ 500 kg ค่าความละเอียด 50g

- เครื่องชั่งมีขนาดของถาดชั่งอยู่ที่ 600 x 800 mm.

- วัสดุที่ใช้ทําแท่นชั่งน้ําหนัก เป็นโลหะ ด้านบนครอบสแตนเลสอย่างดี

- มีเสาเครื่องชั่งที่มีความแข็งแรงทนทาน เพราะผลิตมาจากสแตนเลส

- เครื่องชั่งได้รับการตรวจรับรองจากสํานักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง

ได้รับการทดสอบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- รับประกันสินค้า 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

15 เครื่องซีลสูญญากาศ คุณลักษณะ เครื่อง 1 75,000        75,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - พลังงานไฟฟ้า 1phase 220V/50Hz

- ขนาดห้องสูญญากาศ 650x595x150 mm.

- บาร์เดี่ยวปิดผนึก 600x10 mm (DZ600/A)



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- บาร์คุ่ปิดผนึก 570x10 mm (DZ600/B)

- ความจุ 40m3/h

- รอบเวลา 10-35 sec.

- ขนาดเครื่อง 730x710x960 mm.

- รับประกันสินค้า 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

16 ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต คุณลักษณะ ตู้ 2 44,000        88,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ค่าความละเอียดการอ่านค่าอุณหภูมิ 1◦C
- การแสดงผลผ่านจอ Digital LED

- จอภาพแสดงค่าอุณหภูมิภายในตู้

- สัญญาณการเตือนแบบเสียงและ แสง เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน หรือ ต่ําเกินจากค่าที่ตั้งไว้

โดยมีปุ่มสําหรับกดให้ หยุดสัญญาณเสียงเตือนได้

- มีระบบการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงมากเกินกว่าความสามารถทีเครื่องควบคุมอุณหภูมิได้

เครื่องจะมีสัญญาณเตือนแบบแสงและเสียงเฉพาะให้ผุ้ใช้งานทราบ โดยสัญญาณเสียง

ดัง 3 ครั้งทุกๆ 1 นาที

- มีระบบความจําที่เครื่องเมื่อเกิดไฟดับ เครื่องจะจําค่าอุณหภูมิที่กําหนดไว้ล่าสุดและ

จะทําการควบคุมอุณหภูมิที่กําหนด นั่นต่อเมื่อไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ

- ใช้คอมเพรสเซอร์ และพัดลมระบายความร้อนคุณภาพสูง ใช้สารทําความเย็นชนิด

R404a ปลอดสารซีเอฟซี

- ประตูตู้แบบทึบเปิดด้านหน้าภายในบุด้วยฉนวนช่วยรักษาอุณหภูมิภายในตู้

โครงสร้างภายนอกทําจากโลหะเคลือบสี ฉนวนภายในใช้วัสดุโพลียูรีเทนความหนาแน่น

สูงไร้สารซีเอฟซี (High-density CFC-free Polyurethane) ปลอดภัยต่อสิงแวดล้อม

สําหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

- รับประกันสินค้า 1 ปี



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

17 เครื่องคั้นแยกกากแยกน้ําแบบเกลียวสแตนเลส คุณลักษณะ เครื่อง 1 60,000        60,000           

กําลังการผลิต 50kg/hr - เกลียวสกรู ทําด้วยสแตนเลส

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ระบบเกลียว เดินหน้า - ถอยหลัง

- โครงสร้างทําจากสแตนเลส

- ขนาดกําลังการผลิตโดยประมาณ 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

- มอเตอร์ 1 แรงม้า พร้อมเกียร์ทดรอบ พูเล่และสายพาน

- ใช้ไฟ 220 V.

- รับประกันสินค้า 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

18 เครื่องกรองขนาด 500 ลิตร/ชั่วโมง คุณลักษณะ เครื่อง 1 36,500        36,500           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - อัตรากรองสูงสุด 500 ลิตร/ชั่วโมง

- กระดาษกรองความถี่ 25-0.25 ไมครอน

- ขนาดกําลัง 0.5 แรงม้า

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

19 เครื่องบรรจุขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ 6 หัวจ่าย คุณลักษณะ เครื่อง 1 220,000       220,000          

พร้อมเครื่องปิดแบบฝากดและฝาเกลียว - ปั้มเกียร์แม่เหล็กสแตนเลส

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - หัวฉีดมีความยืดหยุ่นบรรจุปกติพร้อมกับหัวฉีดเดียว,หัวฉีดคู่

- micro-computer ควบคุม, ดิจิตอลแสดงผล ที่ชัดเจนและง่ายต่อการใช้

- แรงดันไฟฟ้า 220v, 50/60hz

- วัสดุสแตนเลสเหล็ก

เหตุผลในการขอตั้ง



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

20 เครื่องติดฉลากขวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-100 มม. คุณลักษณะ เครื่อง 1 45,000        45,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - แรงดันไฟฟ้า 220v, 50/60hz

- การติดฉลาดที่แม่นยํา 0.5mm

- การติดฉลาด 25-50ชิ้น/นาที

- ขนาดของการทํางาน-ชิ้น 10-100มม. ในเส้นผ่านศูนย์กลาง

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

21 ชุดหม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 50 ลิตร คุณลักษณะ ชุด 1 30,000        30,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - หม้อต้มแบบ 1 ชั้น

- หม้อขนาดความจุ 50 ลิตร (สูงสุด)

- วัสดุสแตนเลส

- ฝาปิดพร้อมช่องระบายไอร้อน และยังใช้เป็นช่องสําหรับสวมไม้พายสแตนเลส

ในหม้อต้มหรือเติมส่วนผสม ดดยไม่ต้องยกออกทั้งฝาปิด

- ตัวล็อคปิดฝาแน่นสนิท

- Heater ขนาด 1ล800 - 2,500 วัตต์

- ควบคุมความร้อนระบบดิจิตอลด้วยจอแสดงผล LCD พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะ

การทํางาน

- ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 

40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สําหรับน้ํา

180 องศาเซลเซียส สําหรับน้ํานม

- ใช้ไฟฟ้า 200/50/1

ผู้ใช้งานต้องเตรียม เบรกเกอร์ไฟ 220V กระแสไฟ 30แอมป์ (ขั้นต่ํา)

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

22 โต๊ะเตรียมอาหารสองชั้นสแตนเลส 150x80 ซม. คุณลักษณะ ตัว 4 15,000        60,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส สองชั้น ขนาด ยาว 150 กว้าง 80 สูง 80 ซ.ม.

เงางาม ทําความสะอาดง่าย

- ผลิตจากสแตนเลส 304 หนา 1.0 มม.

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

23 ชั้นวางของสแตนเลสแบบซี่ 450x1500x1800 มม. คุณลักษณะ ตัว 2 19,000        38,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ชั้นวางของสแตนเลส เป็นซี่ตัวยูสแตนเลน 304

- ท่อสแตนเลส 1.5 นิ้ว พร้อมขาปรับระดับ

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

24 ชั้นวางของสแตนเลสแผ่นเรียบ 500x1100x1800 มม. คุณลักษณะ ตัว 2 12,000        24,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ชั้นวางของสแตนเลสแบบเรียบ ทําจากสแตนเลส 304

- ชั้นสแตนเลสแบบเรียบเสริมกระดูกกลาง

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

25 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ 40 องศาเซลเซียส คุณลักษณะ เครื่อง 1 100,000       100,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์, อุณหภูมิภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง

-10 ถึง -40 องศาเซลเซียส

- ฟังค์ชั่นแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกิน, ฟังค์ชั่นจดจําการปิดเครื่อง

- การแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป, แจ้งเตือนเมื่อเซ็นเซรอ์ไม่ทํางาน

แจ้งเตือนเมื่อปิดเครื่อง

- สัญญาณบอกแจ้งเตือน 2 ประเภท ทั้งสัญญานเสียง และสัญญาณไฟ

- ระบบป้องกันการเดินเครื่องช้า

- คอมเพรสเซอร์ Danfoss
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12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- สารทําความเย็น CFC-Free

- ฉนวนโฟมหนาแน่นสูง

- ระบบระบายอากาศตามชั้น, ให้ความเย็นที่เร็ว

- ประตูสองชั้นพร้อมที่ล็อค

- ตัวจับเปิด-ปิดใช้งานง่าย

- จอแสดงผลดิจิตอล LED

- ล้อเลื่อนสามารถปรับล็อคได้ 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

26 เครื่องปั่นไอศครีมกําลังการผลิต 3 kg./hr คุณลักษณะ เครื่อง 1 100,000       100,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - กําลังการผลิต 3 กิโลกรัม/ชั่วโมง

- โถ ทําจากสแตนเลส

- ตัวเครื่องทําจากสแตนเลส

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

27 เครื่องติดฉลากแบบมือถือ คุณลักษณะ เครื่อง 1 5,000          5,000             

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - พิมพ์เร็ว 100mm/sec ความละเอียด 180 dpi พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่

พร้อมจอ backlight

- มีรูปแบบฉลาดด้านวิศวกรรม และบาร์โค้ด

- พิมพ์บาร์โค้ดมาตรฐานอุตสาหกรรม (ANSI X 3.182)

- สั่งพิมพ์ต่อเนื่องได้สูงสุด 99 ครั้ง

- สามารถเลือกใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ หรืออะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

28 เครื่องปิดฝาแก้วแบบอัตโนมัติ คุณลักษณะ เครื่อง 1 30,000        30,000           
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การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - หน้าจอระบบ Digital LED ปุ่มกดขนาดใหญ่

- ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ

- ปรับระดับและขนาดแก้วอัตโนมัติ

- โครงสร้างเป็นสแตนเลส

- สามารถปิดฝาแก้วน้ําพลาสติกได้ประมาณ 500-700 แก้วต่อชั่วโมง

- รับประกัน 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

29 เครื่องพิมพ์ฉลาก คุณลักษณะ เครื่อง 1 45,000        45,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ความเร็วในการพิมพ์ 103 มม./วินาที

- พิมพ์หน้ากว้างสูงสุด 104 มม.

- รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลายชนิด

- ความละเอียด 720 dpi x 360 dpi

- พิมพ์ 4 สี

- รับประกัน 1 ปี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

30 ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลส คุณลักษณะ ใบ 2 26,400        52,800           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - โครงสร้างทําจากสแตนเลศคุณภาพดี

- มีชั้นภายในสําหรับวางของ

- ตัวจับเปิด-ปิดใช้งานง่าย

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั

31 อ่างล้างภาชนะ คุณลักษณะ ใบ 1 15,000        15,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ซิงค์ ล้างภาชนะ แบบ 2 หลุม มีที่วางของ 1 ด้าน ด้านหลังปิดทึบ



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- โครงสร้างแข็มแรง เป็นเสากลม 1.5 นิ้ว

- วัสดุทําด้วยสแตนเลส 304 หน้า 1.2 มม.

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

32 เก้าอี้สแตนเลส คุณลักษณะ ตัว 10 590            5,900             

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เก้าอี้ทรงกลม ทําด้วยสแตนเลส

- Top ทําด้วยแผ่นสแตนเลสเงา

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ขาทําด้วยสแตนเลสท่อกลมขนาด 1 นิ้ว 

- ขาสูงรวม Top 75 ซม. ขาหุ้มด้วยจุกยาง

33 เตียง 2 ชั้น คุณลกัษณะ หลัง 75 6,000          450,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ขนาด 3.5 ฟุต

- เป็นโครงเหล็ก

- เสาเหลี่ยมเหล็กกล่อง 1.5×3 นิ้ว คานข้าง 1.5×3 นิ้ว หนา 1.2มม. 

- พื้นไม้ปาติเกิ้ลหนา 9 มม.

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

34 เตียงเหล็ก ขนาด 3.5*6.5 ฟุต คุณลักษณะ หลัง 5 5,300          26,500           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ขนาด 3.5 ฟุต

- เป็นโครงเหล็ก

- เสาเหลี่ยมเหล็กกล่อง 1.5×3 นิ้ว

- พื้นไม้ปาติเกิ้ลหนา 9 มม.

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

35 โต๊ะเครื่องแป้ง คุณลักษณะ ตัว 5 4,000          20,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ขนาด 60 ซม.



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- มีลิ้นชักใส่ของ

- มีกระจกส่องหน้า

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

36 ตู้เสื้อผ้า คุณลักษณะ หลัง 80 3,700          296,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ขนาด 80 ซม.

- แขวนได้ทั้งเสื้อผ้าตัวยาว ตัวสั้น และเสื้อผ้าที่พับเก็บ

- มีลิ้นชักภายในตู้สําหรับเก็บของ

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

37 ล็อกเกอร์ 4 ช่อง พร้อมกุญแจ คุณลักษณะ ใบ 31 6,800          210,800          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง พร้อมกุญแจ

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

38 โต๊ะทํางาน ขนาด 150*75*75 ซม. คุณลักษณะ ตัว 6 7,900          47,400           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - โต๊ะทํางาน ขนาด 150*75*75 ซม. สี เชอร์รี่/ดํา

- แผ่นหน้าโต๊ะวางอยู่บนท่อเหล็กกลมชุปโครเมียม มีความหนา 25 มม.

ปิดผิวด้วยเมลามีน แผ่นข้างหนา 15 mm. ปิดผิวด้วยฟอยด์

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

39 โต๊ะทํางาน รูปตัวแอล 3 ชิ้น คุณลักษณะ ตัว 3 6,800          20,400           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - โต๊ะทํางานรูปตัวแอล 3 ชิ้น สี เชอร์รี่/ดํา

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 ซม.

- โต๊ะเข้ามุม 60*60*75 ซม.

- โต๊ะทํางาน 1.20*60*75 ซม.



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

แผ่นหน้าโต๊ะมีความหนา 25 mm. ปิดผิวเมลามีน 

หน้าบานลิ้นชัก และแผ่นคีย์บอร์ดหนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีน 

ส่วนอื่นๆมีความหนา 16-19 mm. ปิดผิวด้วยฟอยด์สีดํา

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

40 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 ซม. คุณลักษณะ ตัว 53 2,000          106,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 ซม. 
- แผ่นหน้าโต๊ะวางอยู่บนท่อเหล็กกลมชุปโครเมียม มีความหนา 25 มม.

- ปิดผิวด้วยเมลามีน แผ่นข้างหนา 15 mm. ปิดผิวด้วยฟอยด์

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

41 เก้าอี้ ขนาด 43*60*89 ซม. คุณลักษณะ ตัว 80 800            64,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เก้าอี้ ขนาด 43*60*89 ซม. 
- โครงเหล็กเหลี่ยม 6 หุน หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม

- ฟองน้ําหลัง 6 หุน ฟองน้ํานั่ง 2 นิ้ว หุ้มหนังเทียม

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

42 เก้าอี้ทํางานล้อเลื่อน ขนาด 49*42*91-103 ซม. คุณลักษณะ ตัว 9 2,900          26,100           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เก้าอี้ทํางานล้อเลื่อน ขนาด 49*42*91-103 ซม.

- ท้าวแขนทําจากพลาสติกขึ้นรูป ขาพลาสติก ล้อ 5 แฉก เคลื่อนย้ายได้ 

- ปรับระดับด้วยระบบไฮโดรลิค ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม (PVC) 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั

43 โซฟารับแขกห้องผู้บริหาร คุณลักษณะ ชุด 1 7,500          7,500             

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ขนาด 1.50 เมตร



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- หนัง PU 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

44 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 77*40.8*175.6 ซม. คุณลักษณะ ใบ 6 6,500          39,000           

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 77*40.8*175.6 ซม. 

- ตู้เหล็ก

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

78,183,500    

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ คุณลักษณะ งาน 1 1,100,000    1,100,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - ลอกคลอง

 - นําดินที่ได้ถมถนนและบริเวณรั้ว

 - ตกแต่งคันคลอง

 - ออกแบบการจัดภูมิทัศน์ตั้งแต่ทางเข้าถึงอาคารศิลปอาชา

 - ปรับภูมิทัศน์ภายในและบริเวณสระน้ํา

 - ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า หน้าป้าย หลังองค์พ่อ  บริเวณเสาธง 

รอบอาคารสุริยมณฑลและศิลปอาชา

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. ปรับปรุงอาคารศิลปอาชา คุณลักษณะ งาน 1 970,000       970,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและรางน้ํา

 - ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา พร้อมติดตั้งช่องระบายอากาศ

 - ทําช่องบันไดขึ้นเซอร์วิสพร้อมที่เปิด – ปิด ป้องกันน้ํารั่ว

 - ซ่อมฝ้าเพดานและทาสี

 - ติดตั้งตาข่ายกันนกชนิดตาข่ายดักปลารอบอาคาร

รวมค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

 - ติดตั้งตะแกรงเหล็กพร้อมทาสีบริเวณหลังคา เพื่อกันนก

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

3 ปรับปรุงบ้านพักผู้อํานวยการ คุณลักษณะ งาน 1 200,000       200,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - ซ่อมแซมบ้านพักผู้อํานวยการให้เรียบร้อยเป็นปกติ

 - ติดตั้งระบบน้ําประปา

 - ติดตั้งกุญแจล็อคกันขโมย

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4 ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ คุณลักษณะ งาน 1 500,000       500,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - ปรับปรุงห้องสําหรับทําห้องพิพิธภัณฑ์

 - ติดตั้งผ้าม่าน

 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสียงเพื่อทําห้องพิพิธภัณฑ์

 - ครุภัณฑ์ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

5 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ คุณลักษณะ งาน 1 500,000       500,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมปานประตูเลือนอลูมิเนียมรอบศาลาเอนกประสงค์

- ติดตั้งฝา้เพดาน C-line แผ่นยิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.

พร้อมกับระแนงรอบชายคาหลังคา

- เปลี่ยนหลังคาเดิมติดตั้งหลังคาใหม่โดยใช้โครงหลังคาเดิม 

เป็นกระเบื้องลอนคู่แผ่นหนา

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

6 ป้อมยามและติดตั้งไม้กระดก คุณลักษณะ หลัง 1 170,000       170,000          



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี -ป้อมยามสําเร็จรุป พร้อมไม้กั้น และยางลูกระนาด

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

7 ห้องน้ําสําหรับหอพักนักศึกษา คุณลักษณะ หลัง 1 1,650,000    1,650,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ห้องน้ําชาย - หญิง จํานวน 1 หลัง

- โครงสร้าง ค.ส.ล ชั้นเดียว หลังคาโครงเหล็กแบบทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่

ฐานรากตอกเข็ม ต้นละ 1 เข็ม

- ภายในแบ่งเป็นห้องส้วม ชาย 4 ห้อง หญิง 4 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด 

(โถส้วม+สายฉีดน้ํา) ผนังสําเร็จรูป

- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากิ่อิฐฉาบปูนเรียบ เจาะช่องฝั่งอ่างล้างหน้า

จํานวน 5 อ่าง พร้อมอุปกรณ์ครบ

- ผนังภายนอกก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน ด้านบนมีช่วงอิฐเพื่อให้ลมผ่านได้ 

จํานวน 2 แถว โดยรอบ

- เดินระบบท่อน้ําดี-น้ําเสีย น้ําโสโครกและระบบบ่อเกอะ บ่อซึม

- ทางเข้ามีประตูเลื่อนเหล็ก โปร่งแสง

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

8 โรงเพาะชํา คุณลักษณะ หลัง 1 500,000       500,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - อาคารโครงเหล็กเสาเหล็กโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ 

- ผนังรอบก่ออิฐฉาบปูนครึ่งเดียวข้างบนเป็นเหล็กตาข่ายชนหลังคา

- กั้นห้องภายใน 4 ห้อง ประกอบด้วย

     1. เรือนเพาะชํา

     2. เรือนกล้วยไม้

     3. เก็บวัสดุ

     4. เตรียมดิน



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- พื้นโรงเพาะชําปูอิฐตัวหนอน

- หลังคาเรือนกล้วยไม้เป็นพลาสติกพรางแสง (Saran)

- ติดตั้งก๊อกน้ํา 3 จุด

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

9 โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ หลัง 1 1,200,000    1,200,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวยกพื้นสูง โครงสร้างตอกเสาเข็ม หลังคาโครงเหล็ก

มุงกระเบื้องลอนคู่ ผนังโดยรอบก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน แบ่งได้เป็น

     1. ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นที่เปียกมี รางระบายน้ํา มีอ่างน้ํา สําหรับซักล้าง

     2. ห้องน้ํา และห้องอาบน้ํา

     3. สํานักงาน

- ห้องต่างๆมีหน้าต่างโดยรอบติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

10 โรงจอดรถ คุณลักษณะ หลัง 1 600,000       600,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  - โรงจอดรถโครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่

 - ผนังโดยรอบตาข่ายเหล็กแบบถักด้านหน้าเปน็ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่

ทาสีกันสนิม

 - สามารถจอดรถบัสโดยสารได้ 1 คัน รถยนต์ได้ 4 คัน
 - กั้นห้องเก็บของ เดินระบบไฟฟ้าแสงว่างและปลั๊กเสียบ 1 จุด

 - เดินระบบน้ําประปา 1 จุด

 - เทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

11 โรงอาหาร และห้องประชุม คุณลักษณะ หลัง 1 10,200,000   10,200,000      



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น แบ่งเป็น 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหาร สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย

     - พื้นที่เตรียม และประกอบอาหาร

     - พื้นที่สําหรับจัดเก็บอาหาร เป็นห้องมิดชิด

     - พื้นที่ซักล้าง

     - พื้นที่ห้องอาหารสําหรับรับรอง เป็นห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศ

     - พื้นที่รับประทานอาหารแบบเปิดโล่ง

ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุม หลังคาโครงเหล็ก กระเบื้องซแีพค มีห้องน้ําทั้งชั้นบนและล่าง

ตามสัดส่วนของพื้นที่ และผู้ใช้สอย ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

12 จ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง คุณลักษณะ งาน 1 1,183,500    1,183,500       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - ออกแบบก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างทั้งหมด ที่กองงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถดําเนินการได้

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

13 เรือนรับรองผู้บริหาร คุณลกัษณะ หลัง 1 700,000       700,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน ทาสีหลังคาโครงเหล็ก

มุงกระเบื้องลอนคู่ ตัดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา  โดยแบ่งเป็น

     1.  ห้องพักรับรอง จํานวน 2 ห้อง  มีระเบียงหลังห้อง ฝ้าเพดาน c-line

 ฉนวนกันความร้อน

     2.  ห้องครัว 

     3.  มีระเบียงด้านหน้าห้องยางตลอดแนว เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

     4.  ยกพื้นห้องสูงจากดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

     5.  เดินระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล บ่อเกรอ บ่อซึม



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

     6.  มีห้องน้ําจํานวน 2 ห้อง ภายในห้องรับรอง 

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

14 โรงซ่อมบํารุง คุณลักษณะ หลัง 1 360,000       360,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - อาคาร ค.ส.ล ชั้นเดียว พื้นสูงจากระดับดินไม่น้อยกว่า 30 ซม.

- โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

- หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน

- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ

- พื้น ค.ส.ล ผิวซีเมนต์ขัดมัน

- กั้นเป็น 3 ห้อง ได้แก่ห้องทํางาน  มีฝ้าเพดาน จํานวน 2 ห้องและพื้นที่โล่ง 

โดยก่อผนังสูง 80 ซม. ติดตาข่ายลวดสูงจรด เพดานโดยรอบพื้นที่  

มีประตูเข้าออกทางเดียว ไม่มีฝ้าเพดาน

- มีไฟฟ้า น้ําประปา และทาสี

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

15 อาคารหอพักนิสิต อาจารย์ และบุคลากร คุณลักษณะ หลัง 2 25,000,000   50,000,000      

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เป็นอาคาร คสล. ขนาด 4 ชั้น โดยแบ่งเป็น

ชั้นที่ 1 พื้นที่โล่งไว้ทํากิจกรรม ยกเพดานสูง

ชั้นที่ 2 - 4 เป็นห้องพักขนาดโดยประมาณ 32 ตารางเมตร ประกอบด้วย

     - ห้องน้ําในตัว

     - ระเบียงด้านหลังห้อง

     - ชั้นละ 16 ห้อง

ชั้นดาดฟ้า เป็นพื้นที่โล่ง

- ถังน้ํารองรับผู้พักอาศัย

- ห้องพักสําหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตดิตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเหมาะสมกับพื้นที่



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

- ห้องพักสําหรับนักศึกษา ติดตั้งพัดลมจํานวน เหมาะสมกับพื้นที่

- รองรับนักศึกษาอย่างน้อย 250 คน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 70 คน

- พร้อมครุภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการพักอาศัย

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

16 อาคารพยาบาล และห้องสมุด คุณลักษณะ หลัง 1 6,000,000    6,000,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องซีแพค 

แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นอาคารพยาบาล สามารถบริการผู้ป่วยได้พร้อมกัน 3 เตียง มีห้องตรวจ

ห้องจ่ายยา และพื้นที่สําหรับคอย ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

ชั้นที่ 2 เป็นอาคารห้องสมุด มีลักษณะโปร่ง แสงส่องผ่านได้รอบ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- ครุภัณฑ์ประจําห้องสมุด

- มีห้องน้ําชาย - หญิง ทั้ง 2 ชั้น

- ห้องสมุดมีพื้นที่อ่านหนังสือ, ชั้นวาง และเคาน์เตอร์ติดต่อ

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

17 ปรับปรุงรางระบายน้ํารอบอาคารสุริยมณฑล คุณลักษณะ งาน 1 450,000       450,000          

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - รื้อถอนระบบท่อน้ําทิ้งเดิม

  งานรื้อถอนท่อน้ําทิ้งเดิม

  งานรื้อขยะและทําความสะอาดรางระบายน้ํา คสล.เดิม

- ทํารางระบายน้ําใหม่

  งานปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.เดิมพร้อมทําใหม่

  งานทําฝาปิดคสล.

  งานทําบ่อดักขยะตามแบบ

  งานทําความสะอาดบ่อบําบัดน้ําเสียเดิมรอบอาคารทั้งหมด



โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
12. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

จํานวนที่ขอตั้ง ราคา

ต่อหน่วย ความต้อง

การทั้งสิ้น ใช้ได้ ใช้ไม่ได้

รวมเงิน
คําชี้แจง

หน่วยนับ จํานวน
มีอยู่แล้ว

ลําดับ
ที่

รายการ คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

18 โรงปั้มน้ํา พร้อมระบบปั้ม คุณลักษณะ งาน 1 1,900,000    1,900,000       

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - งานติดตั้งปั้มน้ําขนาด + ตู้คอลโทรล

- งานติดตั้งปั้มน้ํา (ชุดบูตเตอร์ปั้ม)+ตู้คอนโทรล

- งานเดินระบบท่อ (พร้อมอุปกรณ์)

- ถังไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร

- งานโครงสร้างปั้มน้ํา

- งานเดินท่อน้ําดีใหม่

- หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)

- หอถังเหล็กที่มีโครงสร้างฐานรากแบบตอกเสาเข็มและให้ดําเนินการก่อสร้างหอถัง

  เหล็กที่มีโครงสร้างฐานรากเป็นแบบตอกเสาเข็มหรือไม่ตอกเสาเข็ม ตามผล

  การทดสอบดิน

- ท่อจ่ายน้ํา,ท่อส่งน้ํา,ท่อน้ําล้น ต้องรัดด้วยเข็มขัดทุกๆ 1.80 ม.

เหตุผลในการขอตั้ง

 - เพื่อดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

83,860,200    รวมงบลงทุนทั้งสิ้น




