
เร่ิมต�น
สัญญา

สิ้นสุดสัญญา

เลขท่ี ว/ด/ป
1 ก�อสร�างอาคารปฏิบัติการรวม ม.อบ.10/2558  26 มี.ค.2558 327,900,000.-บาท  27 มี.ค.58  5 ก.พ.60

2 ปรับปรุงด�านสถาป'ตยกรรมและเพ่ิมพ้ืนที่ใช�สอย ม.อบ.09/2558  20 มี.ค.2558 3,500,000-บาท  21 มี.ค.58  9 ธ.ค.58
อาคารอธิการบดีหลังเก�า

3 ก�อสร�างอาคารจ�ายกลาง หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ ม.อบ.(พศ.)14/2558  26 มี.ค.2558 50,100,000.-บาท  27 มี.ค.58  15 ส.ค.59
          

4 ม.อบ.(สค.)03/2558  18 มี.ค.2558 7,000,000.-บาท  29 มี.ค.58  17 ส.ค.58

5 ปรับปรุงห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร; ม.อบ.(บศ)01/2558  28 พ.ค.2558 670,000.-บาท  29 พ.ค.58  17 ส.ค.58
อาคารคณะบริหารศาสตร;

6 ม.อบ.(ภส)001/2558  9 ก.ค.2558 283,000.-บาท  10 ก.ค.58  25 ก.ย.58

7 จ�างเปล่ียนหน�าต�างบานเกล็ดหอพัก 4 หลังใหม� ม.อบ.(ทส.)04/2558  15 ก.ย.2558 356,000.-บาท  16 ก.ย.58  22 ต.ค.58

8 ปรับปรุงห�องพักอาจารย;ที่ปรึกษา ราชาวดี 2 ม.อบ.(ทส.)03/2558  11 ก.ย.2558 330,000.-บาท  12 ก.ย.58  16 ต.ค.58

9 โครงการปAายบอกทางถนนและระบบไฟถนน ม.อบ.05/2558  30 ธ.ค.2557 1,980,000.-บาท  31 ธ.ค.57  16 มี.ค.58

10 โครงการปรับปรุงอาคารส�วนกลาง ม.อบ.03/2558  30 ธ.ค.2557 2,496,800.-บาท  31 ธ.ค.57  21 มี.ค.58
และอาคารเรียนรวม

11 โครงการปรังปรุงลานกีฬากลางแจ�ง ม.อบ.06/2558  30 ธ.ค.2557 2,985,000.-บาท  31 ธ.ค.57  19 มี.ค.58

12 โครงการปรับปรุงอาคารสนามกีฬากลาง ม.อบ.02/2558  30 ธ.ค.2557 1,998,500.-บาท  31 ธ.ค.57  9 มี.ค.58

13 โครงการวางท�อระบบระบายน้ํา ม.อบ.04/2558  30 ธ.ค.2557 998,800.-บาท  31 ธ.ค.57  2 ก.พ.58

14 ก�อสร�างสนามลู�ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห; ม.อบ.(ร)12/2558  14 มิ.ย.2558 17,777,000.-บาท  15 มิ.ย.58  9 ธ.ค.58
แบบมาตรฐาน

15 ม.อบ.(ภส.)002/2558  16 ต.ค.58 446,700.-บาท  17 ต.ค.58  15 ธ.ค.58

16 เปล่ียนหลังคาหอพักนักศึกษา ลีลาวดี 1 ม.อบ.(ทส.)07/2558  29 ต.ค.58 738,000.-บาท  30 ต.ค.58  29 ธ.ค.58

17 เปล่ียนหลังคาหอพักนักศึกษา ลีลาวดี 2 ม.อบ.(ทส.)08/2558  29 ต.ค.58 744,000.-บาท  30 ต.ค.58  29 ธ.ค.58

18 ปรับปรุงลานจอดรถยนต; ม.อบ.(กษ)03/2558  3 พ.ย.58 990,000.-บาท  4 พ.ย.58  23 ธ.ค.58

19 ม.อบ.(กษ)04/2558  3 พ.ย.58 400,000.-บาท  4 พ.ย.58  23 ธ.ค.58

20 ม.อบ.(กษ)01/2558  3 พ.ย.58 990,000.-บาท  4 พ.ย.58  23 ธ.ค.58

21 ม.อบ.(กษ)02/2558  3 พ.ย.58 990,000.-บาท  4 พ.ย.58  23 ธ.ค.58

22 เปล่ียนหลังคาหอพักนักศึกษา ราชาวดี 4 ม.อบ.(ทส.)10/2558  9 พ.ย.58 762,000.-บาท  10 พ.ย.58  8 ม.ค.59

23 เปล่ียนหลังคาหอพักนักศึกษา ราชาวดี 3 ม.อบ.(ทส.)09/2558  9 พ.ย.58 768,000.-บาท  10 พ.ย.58  29 ธ.ค.58

24 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 สนาม ม.อบ.(ร)16/2558  29 ก.ย.58 1,540,000.-บาท  30 ก.ย.58  27 พ.ย.58

หจก.พีพีพี คอน

บ.ขีดขิน จํากัด

หจก.อุบลเจริญฟาร;ม

หจก.อุบลไพศาล

หจก.อุบลรุ�งโรจน; คอน
สตรัคชั่น

บริษัท ไทยชิงยา จํากัด

บริษัท ไทยครอป นิวทริ
เทค จํากัด
หจก.อุบลศรีสุข

หจก.อุบลศรีสุข

หจก.เกียรติภูรินทร;

บ.แมททีสก�อสร�าง จํากัด

ร�านภัคธิดา

บ. ไทยครอป นิวทริเทค

บ. ปลาทอง อินเตอร;เท
รดฯ
หจก.เกียรติภูรินท;

บ. ปลาทอง อินเตอร;เท
รดฯ
บ. ปลาทอง อินเตอร;เท
รดฯ

หจก.ศรีสะเกษทวีผล
ก�อสร�าง
บ.ปMNนทองเอ็นจิเนียร่ิง

บ.เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร;
บ.ไทยครอป นิวทริเทค

หจก.ปพนวัฒน;

หจก.อุบลศรีสุข

ปรับปรุงสายไฟฟAาและสายสัญญาณ ห�อง
สํารองข�อมูลอาคารสํานักคอมพิวเตอร;และ

ต�อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัช
ชุมชน สาขาหน�ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารคณะ
เภสัชศาสตร;

ปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
อาหาร
ปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเกษตร
ปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเกษตร

สรุปบัญชีรายช่ือโครงการก อสร�าง ประจําป%งบประมาณ 2558 
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บ
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