
เร่ิมต�น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

เลขท่ี ว/ด/ป
1 ปรับปรุงลานคอนกรีตสนามกีฬากลาง บริษัท ไทยชิงยา จํากัด ม.อบ.08/2559  13 ต.ค.2558 900,000.-บาท  14 ต.ค.58  30 ธ.ค.58

2 ปรับปรุงบริเวณโดยรอบสนามกีฬาหอพักนักศึกษา บริษัท ไทยครอป นิวทริเทค ม.อบ.01/2559  7 ต.ค.2558 2,595,000.-บาท  8 ต.ค.58  11 ธ.ค.58
จํากัด

3 ปรับปรุงกลุ2มสนามกีฬา บริษัท ไทยครอป นิวทริเทค ม.อบ.02/2559  9 ต.ค.58 2,943,000.-บาท  10 ต.ค.58  28 ธ.ค.58
จํากัด

4 ปรับปรุงอัฒจรรย4รอบลานกีฬาพร5อม บริษัท ไทยครอป นิวทริเทค ม.อบ.05/2559  14 ต.ค.58 779000.-บาท  15 ต.ค.58  23 ธ.ค.58
ระบบระบายน้ํา จํากัด

5 ปรับปรุงสนามเปตองพร5อมระบบแสงสว2าง บริษัท ไทยครอป นิวทริเทค ม.อบ.06/2559  13 ต.ค.58 805,000.-บาท  14 ต.ค.58  27 พ.ย.58
จํากัด

6 เสารับป:ายแสดงผลการแข2งขันสนามกีฬากลาง บริษัท ไทยครอป นิวทริเทค ม.อบ.12/2559  11 ต.ค.58 214,000.-บาท  12 ต.ค.58  25 พ.ย.58
จํากัด

7 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและ หจก.อุบลสุขศรี ม.อบ.13/2559  28 ต.ค.58 1,038,000.-บาท  29 ต.ค.58  5 ก.พ.58
ศูนย4เคร่ืองมือกลาง และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

8 ก2อสร5างถนนคอนกรีตสาย B หจก.อุบลสุขศรี ม.อบ.14/2559  28 ต.ค.58 830,000.-บาท  29 ต.ค.58  21 ธ.ค.58

9 ก2อสร5างถนนคอนกรีตทางเข5าสถานีไฟฟ:าย2อย หจก.อุบลสุขศรี ม.อบ.16/2559  28 ต.ค.58 436,000.-บาท  29 ต.ค.58  27 ธ.ค.58

10 งานไฟฟ:าแสงสว2างสนามฟุตบอล 2 สนาม หจก.อุบลสุขศรี ม.อบ.29/2559  10 พ.ย.58 670,000.-บาท  11 พ.ย.58  9 ม.ค.59

11 ปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณพ้ืนที่กีฬาและ หจก.สวัสดิไชยรุ2งเรือง ม.อบ.04/2559  9 ต.ค.2558 970,000.-บาท  10 ต.ค.58  14 ม.ค.59
นันทนาการ

12 ปรับปรุงศูนย4กีฬาอเนกประสงค4 หจก.สวัสดิไชยรุ2งเรือง ม.อบ.07/2559  13 ต.ค.58 990000.-บาท  14 ต.ค.58  27 พ.ย.58

13 ก2อสร5างกระถางคบเพลิง หจก.สวัสดิไชยรุ2งเรือง ม.อบ.09/2559  13 ต.ค.58 880,000.-บาท  14 ต.ค.58  6 ม.ค.59

14 ก2อสร5างหลังคาลานจอดรถอาคารโรงแรม หจก.ศรีสะเกษนพรัตน4 ม.อบ.19/2559  29 ต.ค.58 700,000.-บาท  30 ต.ค.58  28 ธ.ค.58

15 ปรับปรุงบริเวณรอบสนามฟุตซอลและสถานีไฟฟ:าย2อยหจก.ศรีสะเกษนพรัตน4 ม.อบ.18/2559  29 ต.ค.58 900,000.-บาท  30 ต.ค.58  29 ธ.ค.58

16 ถนนคอนกรีตรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ หจก.ศรีสะเกษนพรัตน4 ม.อบ.20/2559  29 ต.ค.58 925,000.-บาท  30 ต.ค.58  21 ธ.ค.58
และทางเข5าสถานีไฟฟ:าย2อย

17 ปรับปรุงระบบไฟฟ:าแสงสว2างในเขตการศึกษา บ.เคแอล ที คอร4ปอเรชั่น ม.อบ.22/2559  30 ต.ค.58 440,000.-บาท  31 ต.ค.58  29 ธ.ค.58
จํากัด

18 ปรับปรุงระบบไฟฟ:าแสงสว2างถนนสาย B บ.เคแอล ที คอร4ปอเรชั่น ม.อบ.23/2559  30 ต.ค.58 410,000.-บาท  31 ต.ค.58  29 ธ.ค.58
จํากัด

19 หจก.เกียรติภูรินทร4 ม.อบ.24/2559  30 ต.ค.58 732,000.-บาท  31 ต.ค.58  13 ม.ค.59

20 ปรับปรุงลานกิจกรรมโรงอาหาร หจก.เกียรติภูรินทร4 ม.อบ.26/2559  30 ต.ค.58 667,900.-บาท  31 ต.ค.58  13 ม.ค.59

21 ปรับปรุงบริเวณสวนสุขภาพริมหนองอีเจม หจก.เกียรติภูรินทร4 ม.อบ.28/2559  30 ต.ค.58 685,000.-บาท  31 ต.ค.58  21 ธ.ค.58

22 บ.แมททีสก2อสร5าง จํากัด ม.อบ.(ศศ.)1/2559 9 พ.ย.58 204,000.-บาท  10 พ.ย.58  8 ธ.ค.58

23 ปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคารคณะศิลปศาสตร4 บ.แมททีสก2อสร5าง จํากัด ม.อบ.(ศศ.)2/2559 9 พ.ย.58 330,000.-บาท  10 พ.ย.58  8 ธ.ค.58

หลังคาลานจอดรถด5านหลังอาคารสํานักงาน
อธิการบดีหลังใหม2

ปรับปรุงซ2อมแซมหลังคาอาคารสถาบันภาษาฯ 
คณะศิลปศาสตร4
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24 ปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร4 บ.แมททีสก2อสร5าง จํากัด ม.อบ.(ศศ.)3/2559 9 พ.ย.58 851,400.-บาท  10 พ.ย.58  23 ธ.ค.58

25 ก2อสร5างถนนคอนกรีตสาย B ระยะที่ 2 หจก.ไทยบ5านการโยธา ม.อบ.15/2559  28 ต.ค.58 810,000.-บาท  29 ต.ค.58  23 ธ.ค.58

26 ปรับปรุงระบบไฟฟ:าแสงสว2างถนนสาย A หจก.สารคามการไฟฟ:า ม.อบ.17/2559  28 ต.ค.58 577,800.-บาท  29 ต.ค.58  8 ก.พ.59

27 ปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณหอพักนักศึกษา หจก.สามพายกลการ ม.อบ.03/2559  9 ต.ค.2558 3,455,000.-บาท  10 ต.ค.58  21 ธ.ค.58

28 ปรับปรุงระบบจราจร หจก.หนึ่งอุบล ม.อบ.21/2559  29 ต.ค.58 899,000.-บาท  30 ต.ค.58  8 ก.พ.59

29 หจก.อุบลรวมช2าง ม.อบ.27/2559  30 ต.ค.58 498,000.-บาท  31 ต.ค.58  25 ม.ค.59

30 หจก.ณัฐธนสินทรัพย4 ม.อบ.25/2559  30 ต.ค.58 485,000.-บาท  31 ต.ค.58  9 ก.พ.59

ปรับปรุงและขุดลอกคลองระบายน้ําฝนบริเวณ
ด5านข5างมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงระบบไฟฟ:าแสงสว2างถนนกลุ2มที่พักอาศัย
และหอพักนักศึกษา
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