
1. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง           จ านวน        1         รายการ            งบประมาณรวม 510,900               

2.ครุภัณฑ์                           จ านวน   27 รายการ งบประมาณรวม 52,378,800           

รวมท้ังส้ิน 52,889,700         

3. ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยทุกรายการ วงเงินจัดท าสัญญา รวมเป็นเงิน 51,617,759         

4. เงินงบประมาณคงเหลือ รวมท้ังส้ิน 1,271,941           

ล าดับท่ี รายการ แหล่งเงิน งบประมาณท่ีได้รับ วงเงินท่ีท าสัญญา คงเหลือ ผู้รับจ้าง

1 งานปรับปรุงต่อเติห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์สัตว์น้ า แผ่นดิน 510,900              395,000            115,900               หจก.ศิริโชคแมเนจเม้นท์

510,900              395,000            115,900               

ล าดับท่ี รายการ แหล่งเงิน งบประมาณท่ีได้รับ วงเงินท่ีท าสัญญา คงเหลือ ผู้รับจ้าง

1 เคร่ืองดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองท าน้ า
ยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ

แผ่นดิน 3,500,000 3,497,500 2,500 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

2 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ แผ่นดิน 6,000,000 5,985,000 15,000 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
ประเทศไทย (จ ากัด)

รายละเอียยดประกอบ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1 รายการ    ณ วันท่ี 8 ม.ค.64

รายละเอียดประกอบ หมวดค่าครุภัณฑ์  27 รายการ ณ วันท่ี 8 ม.ค.64

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  และหมวดครุภัณฑ์ ประจ าปี 2564



ล าดับท่ี รายการ แหล่งเงิน งบประมาณท่ีได้รับ วงเงินท่ีท าสัญญา คงเหลือ ผู้รับจ้าง

3 ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอร่ี แผ่นดิน 1,999,600 1,998,760 840 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด

4 ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดพ้ืนฐาน แผ่นดิน 800,000 685,665 114,335 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล
 ซัพพลาย

5 ชุดเคร่ืองมือท าฟันสัตว์เล็ก แผ่นดิน 147,600 147,600 0 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

6 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบอัตโนมัติ แผ่นดิน 3,745,000 3,718,250 26,750 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด

7 ชุดกรงเคล่ือนย้ายสัตว์ แผ่นดิน 375,000 375,000 0 ร้านช้างเผือกกิจการช่าง (วัสดุ)

8 เคร่ืองช่ังน้ าหนักสัตว์แบบดิจิตอล แผ่นดิน 81,000               58,800 22,200 ร้าน เค.อาร์ เทรดด้ิง
9 เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล แผ่นดิน 3,880,000 3,872,000 8,000 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

10 ตู้ฟักไข่ และให้ความอบอุ่นส าหรับสัตว์ แผ่นดิน 280,000 280,000 0 บริษัท กีซเซ่ จ ากัด

11 เคร่ืองเช่ือมปิดหลอดเลือดด้วยคล่ืนวิทยุความถ่ีสูง แผ่นดิน 600,000 600,000 0 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นที เมดิคอลซัพพ
ลาย

12 เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าพร้อมเคร่ือง
ให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความดันต่ า

แผ่นดิน 750,000 750,000 0 บริษัท เมิร์จ คอมพาเน่ียน(ประเทศไทย)
 จ ากัด

13 เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก
แผ่นดิน 900,000 900,000 0 บริษัท เมิร์จ คอมพาเน่ียน(ประเทศไทย)

 จ ากัด
14

เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง
แผ่นดิน 990,000 990000 0 บริษัท เมิร์จ คอมพาเน่ียน(ประเทศไทย)

 จ ากัด



ล าดับท่ี รายการ แหล่งเงิน งบประมาณท่ีได้รับ วงเงินท่ีท าสัญญา คงเหลือ ผู้รับจ้าง

15 เคร่ืองลู่ว่ิงใต้น้ ากายภาพส าหรับสัตว์ แผ่นดิน
990,000 990,000 0

บริษัท เมิร์จ คอมพาเน่ียน(ประเทศไทย)
 จ ากัด

16
เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยแรงลมร้อน

แผ่นดิน 1,420,000 1,398,704 21,296 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไท) จ ากัด

17

ระบบดูดแก๊สไอเสียส่วนเกินจากเคร่ืองดมยาสลบออกนอกห้องส าหรับ 
ห้องเรียน อาคารสัตว์ทดลองเพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย

แผ่นดิน 550,600 535,000 15,600 หจก. เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส

18 ตู้บ่มเพาะเช้ือภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจน แผ่นดิน 500,000 495,410 4,590 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด

19 เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิประสิทธิภาพสูง แผ่นดิน 600,000 395,900 204,100 บริษัท กิบไทย จ ากัด

20 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกพร้อมเคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้า แผ่นดิน 1,500,000 1,400,000 100,000 บริษัท บี เซอเจิน จ ากัด

21
ชุดสว่านและเล่ือยส าหรับตัด เจาะ กรอกระดูกระบบไฟฟ้า

แผ่นดิน 2,250,000 2,235,000 15,000 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด

22 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีแบบซีอาร์ม แผ่นดิน 3,000,000 2,994,000 6,000 บริษัท อินโนเวทีฟอิมเมจจ้ิง ซิสเต็มส์ 
จ ากัด

23
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดดิจิตอล

แผ่นดิน 3,400,000 3,395,000 5,000 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

24
ชุดเคร่ืองตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้าของสมอง ระบบประสาท และ กล้ามเน้ือ

แผ่นดิน 6000000 5,980,000 20,000 บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด



ล าดับท่ี รายการ แหล่งเงิน งบประมาณท่ีได้รับ วงเงินท่ีท าสัญญา คงเหลือ ผู้รับจ้าง

25 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงแบบเคล่ือนท่ีส าหรับใช้ในส่วน
วิสัญญีและฉุกเฉิน

แผ่นดิน 2,500,000 2,497,500 2,500 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

26 ชุดตู้ปลอดเช้ือพร้อมอุปกรณ์ แผ่นดิน 2,000,000 1,430,000 570,000 บริษัท กิบไทย จ ากัด

27 ชุดเตรียมสาร แผ่นดิน 3,620,000 3,617,670 2,330 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด

รวมท้ังส้ิน 52,378,800 51,222,759 1,156,041

0


