
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามงบประมาณแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร้ังที่ ๑ 

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

……………………………………………………………………… 

  หน้า 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ ๑  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๔ 
 ๔.๑  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๘๑ เรื่องซ้อมความ ๕ 
 เข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ 
 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๔.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๙๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ๖ 
  ติดตามงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๓ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐ ๗-๑๕ 
  ต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔.๔ การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๑๖-๔๐ 
  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ๔๑-๔๒ 
  (e-bidding) และวิธีคัดเลือก 
 ๔.๖ รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๓-๕๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
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 วาระท่ี ๔.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๘๑ เรื่องซ้อมความเข้าใจการ
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 วาระท่ี ๔.๓ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการ
ส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

Administrator
Text Box
- ๘ -



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงพัสดุที่รฐัต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2563 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)   
และวรรคสอง  มำตรำ  ๖๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๗๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๒  พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุส่งเสริม 
ผู้ด้อยโอกำส  และควำมในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสรมิวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ 

 
 

ข้อ ๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำร

ที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย  หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี  อุตสำหกรรม  หรือสินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
วิสำหกิจชุมชน  กลุ่มอำชีพที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง  
หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรหรือองค์กำรสงเครำะห์ที่ไดร้บั
กำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ   

ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบลที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป  ประกอบอำชีพ 

เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้ำนและต ำบลนั้น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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 (ข) มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและมีกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกำรร่วมกัน 

 (ค) สมำชิกของกลุ่มต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำศักยภำพ
ในกำรผลิตงำนที่รับมำท ำและงำนที่รับมำท ำนั้นต้องด ำเนินกำรโดยสมำชิกในกลุ่ม   

 (ง) มีกำรรับรองกำรด ำเนินงำนของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ 

(๒) ผลิตภัณฑ์ของร้ำนค้ำสหกรณ์หรือสถำบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองำนจ้ำงให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสงเครำะห์

ทหำรผ่ำนศึก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริกำรขององค์กรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิกำรที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ได้แก่  สถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพ  
โรงพยำบำลศรีธัญญำ  สถำนพยำบำลพระประแดง  โรงเรียนสอนคนตำบอด  ศูนย์ฝึกอำชีพคนตำบอด  
โรงเรียนสอนคนหูหนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนหูหนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร  มูลนิธิพระมหำไถ่  
เพื่อกำรพัฒนำคนพิกำร  หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   

(๕) ผลิตภัณฑ์จำกเรือนจ ำ  สถำนกักกัน  หรือสถำนกักขัง  รวมถึงงำนก่อสร้ำง  งำนรับจ้ำง  
งำนบริกำร  หรืองำนใด ๆ  ที่ใช้ฝีมือแรงงำนของผู้ถูกคุมขัง  และผลิตภัณฑ์จำกร้ำนจ ำหน่ำยของ 
กรมรำชทัณฑ์ 

(๖) ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิต  จัดท ำขึ้น  จ ำหน่ำย  หรือให้บริกำรโดยผู้ประกอบ  
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจ  
ขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ข้อ ๗ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพตำมข้อ  ๖   
ให้ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำน  
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๖)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับ 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยให้ใช้เงินงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำว 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของงบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่อยู่ในบัญชีรำยกำรพัสดุ  
และบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้   
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  ๑) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับ
จังหวัดนั้นไม่น้อยกว่ำสำมรำย  และมีก ำลังกำรผลิตหรือส่งมอบได้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนของรฐั  
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับจังหวัดนั้น 

  ๒) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับจังหวัดนั้น 
น้อยกว่ำสำมรำย  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง  
และขนำดย่อมทั้งหมดซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 (ข) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำม  (ก)  ๑)  หรือ  ๒)  ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม  (๒)  (ข)  หำกหน่วยงำนของรัฐจัดซือ้จัดจ้ำงดว้ยวธิีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นผู้ชนะกำรซื้อหรือกำรจ้ำง  
หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกิน  
ร้อยละสิบ  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมดังกล่ำว   
โดยจัดเรียงล ำดับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำ
รำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกินร้อยละสิบที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกินสำมรำย  และให้เรียกมำ
ท ำสัญญำตำมข้อ  ๕๕  (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป   

ภำยในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ  ให้หน่วยงำนของรัฐแจ้งผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
จำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ในปีงบประมำณที่ล่วงมำนั้นไปยังส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นหมวด  ๗/๑  พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  ข้อ  ๒๗/๑   
ข้อ  ๒๗/๒  และข้อ  ๒๗/๓  และหมวด  ๗/๒  พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ข้อ  ๒๗/๔  ข้อ  ๒๗/๕   
และข้อ  ๒๗/๖  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“หมวด  ๗/๑ 
พัสดุส่งเสรมิกำรผลิตภำยในประเทศ 

 
 

ข้อ  ๒๗/๑  ในหมวดนี้ 
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“พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ”  หมำยควำมว่ำ  พัสดุที่ ได้รับกำรรับรองและ 
ออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย  (Made  in  Thailand)  โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

“กำรใช้พัสดุที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ”  หมำยถึง  กำรใช้ 
หรือกำรน ำเข้ำพัสดุที่ผลิตส ำเร็จรูปแล้วจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะน ำเข้ำโดยคู่สัญญำหรือบุคคลอื่นใด 

ข้อ  ๒๗/๒  ให้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อ
ไว้กับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน   

ข้อ  ๒๗/๓  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๗/๒  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดซื้อ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน 

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 (ข) ในกรณีที่มีพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ในประเทศ  หรือมีผู้ประกอบกำรเข้ำยื่นข้อเสนอจ ำนวนน้อยรำย  หรือมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุ
ที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ  ให้หน่วยงำนของรัฐเสนอผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นพิจำรณำยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำม  (ก)  หำกกำรจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  
จะเป็นประโยชน์น้อยกว่ำ  เว้นแต่เป็นกำรจัดหำพัสดุดังต่อไปนี้  ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
เป็นผู้พิจำรณำ 

  ๑) เป็นกำรจัดหำอะไหล่ที่ มี ควำมจ ำ เป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพำะ   
และจ ำเป็นต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ   

  ๒) กรณีมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็น
กำรจัดหำครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้ำนบำท  หรือรำคำพัสดุที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำต่อหน่วย
ไม่เกินสองล้ำนบำท   

(๒) กำรจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง  ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดรำยละเอียดในแบบรูปรำยกำร 
งำนก่อสร้ำงว่ำ  “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ใน 
งำนก่อสร้ำง”  และด ำเนินกำรตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำที่เป็นพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศก่อน   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของมูลค่ำหรือปริมำณเหล็กหรือเหล็กกล้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมด  
ในครั้งนั้น 

 (ข) หำกกำรใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำตำม  (ก)  ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณ  
ที่ก ำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  ให้หน่วยงำนของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศประเภทอื่นให้ครบตำมร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณที่ก ำหนดไว้ 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศได้ตำมอัตรำที่ก ำหนด  
หน่วยงำนของรัฐต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน 
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(๓) กำรจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง  ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดในขอบเขตของงำนหรือ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำงว่ำ  “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำง”   

ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำซึ่งมิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศเข้ำเสนอรำคำแข่งขันกับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย  หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกิน
ร้อยละสำม  ให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล  
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว   

ให้หน่วยงำนของรัฐที่เป็นคู่สัญญำในกำรจัดจ้ำงตำมควำมใน  (๒)  และ  (๓)  ก ำหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้คู่สัญญำรำยงำนมูลค่ำหรือปริมำณกำรใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศให้หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เป็นคู่สัญญำทรำบ 

หมวด  ๗/๒ 
พัสดุที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ  ๒๗/๔  ในหมวดนี้ 
“พัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรที่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน  แต่มีคุณสมบัติหรือคุณภำพเทียบเท่ำหรือ  
สูงกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน  โดยพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรจัดหำวัตถุดิบ  กำรผลิต   
กำรขนส่ง  กำรใช้งำน  กำรน ำกลับไปใช้  (reuse)  กำรแปรใช้ใหม่  (recycle)  และกำรน ำไปก ำจัด 

ข้อ  ๒๗/๕  ให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมบัญชีรำยชื่อสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ข้อ  ๒๗/๖  วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมข้อ  ๒๗/๕  ให้ด ำเนินกำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินคำ้หรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว  ให้หน่วยงำนของรฐั
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรง   

(๒) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่สองรำยขึ้นไป  ให้หน่วยงำน
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก   

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตำม  (๑)  และ  (๒)  จะใช้วิธี 
ประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้” 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมใน  (ก)  ของ  (๑)  ของข้อ  ๒๙  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(ก)  สถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่ง” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำงพัสดุ

ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓๑  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ก)  ในขอบเขตสำขำที่จัดให้

มีกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำบันอุดมศึกษำนั้น ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรและ 
กำรวิจัยอย่ำงแท้จริง  โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้ำโครงกำรหรอืผู้บรหิำรโครงกำรจะต้องเป็นบุคลำกรของสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐนั้น   
(๒) กำรด ำเนินงำนจะต้องด ำเนินกำรโดยบุคลำกรหลักของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐนั้น 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร 
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง  ให้ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน  

ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ  
วิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
จะต้องไม่มีผลกระทบเสียหำยต่อกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นโดยปกติ  
ของข้ำรำชกำร  คณำจำรย์  นักศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  8  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือก ำหนด 
ให้พัสดุที่จัดท ำขึ้นหรือจ ำหน่ำยโดยผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  พัสดุส่งเสริมกำรผลิต  
ภำยในประเทศ  และพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  อันจะเป็น  
กำรช่วยเหลือผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและเกษตรกร  ส่งเสริมให้มีกำรใช้พัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ   
และแก้ไขเพ่ิมเติมที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ  
ให้ครอบคลุมถึงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่งเพ่ือให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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แนวทางปฏิบตัิตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนนุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ซึ่งมีประเด็นหลักอยู่ 3 เรื่อง 

 1.การจัดซื้อจดัจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 2.การจัดซื้อพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 
 3.การจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 ขั้นตอนในการด าเนินการ มีดังต่อไปนี ้
1.หน่วยงานวางแผน งบประมาณในการจดัซื้อ/จ้าง ทั้งปีงบประมาณ 
2.ตรวจสอบวงเงินสินค้าหรอืบริการรายการพัสด ุ
 2.1 กรณีที่วงเงินสินคา้หรือบริการรายการพัสดุ มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
           ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ตรวจสอบรายการสินค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ www.thaismegp.com 
ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้งหรือจังหวัดอื่น ก็เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ SMEs ได้เลย 
 2.1. 2  หากตรวจสอบรายการสินค้ าหรือบริการและรายชื่ อผู้ ประกอบการ  SMEs ที่  
www.thaismegp.com ทั้งประเทศแล้วไม่มี ก็เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการทั่วไปได้เลย 
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วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งปี 
วงเงิน 5 แสนบาท 

ค่าวัสดุ 
2 แสนบาท 

จ้างทั่วไป 
1 แสนบาท 

ครุภัณฑ์ 
2 แสนบาท 

ก าหนด(TOR) ตามความต้องการของหน่วยงาน 

ตรวจสอบสินค้าและบริการและรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน SMEs ในพื้นที่จังหวัดของ
หน่วยงานที่ตั้งหรือจังหวัดอื่น ท่ี www.thaismegp.com 

SMEs  
3 แสนบาท 

จะต้องซื้อ/จ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
คิดเป็นเงิน 9 หมื่นบาท 

ไม่ใช่ SMEs  
2 แสนบาท 

ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง กับ
ผู้ประกอบการทั่วไป 

ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง กับ SMEs 

สิ้นปีงบประมาณ จัดท ารายงานภาพรวมตาม
ภาคผนวก 1 ส่งพัสดุกลาง 

(พัสดุกลาง) สรุปภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

(สสว.) 
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ตัวอย่าง หน่วยงานมีการจัดท าแผนค่าวัสดุที่ตั้งไว้ทั้งปี เป็นเงิน 200,000 บาท ซึ่งมีรายการวัสดุทั้งสิ้น 10 รายการ  

ท่ี รายการสินค้า  จ านวน มูลค่า มีรายพัสดุที่อยู่ในบัญชี 
SMEs 

ไม่มีรายพัสดุที่อยู่ในบัญชี 
SMEs 

1 กระดาษ A3 10 รีม 20,000   
2 หมึกเคียวเซร่า 10 กล่อง 20,000   
3 ดินสอ 5 กล่อง 20,000   
4 กระดาษ A4 100 รีม 20,000   
5 ปากกา 100 ด้าม 20,000   
6 แฟ้มเก็บเอกสาร 100 แฟ้ม 20,000   

7 หมึก HP 70 กล่อง 20,000   

8 ลวดเสียบกระดาษ 100 กล่อง 20,000   

9 ซองเอกสาร 100 ซอง 20,000   

10 เทปลบค าผิด 100 อัน 20,000   

ยอดรวม 200,000 100,000 100,000 
 

 จากตารางข้างต้น พบว่ารายการวัสดุทั้งสิ้นมี รายการที่อยู่ในบัญชี SMEs จ านวน 5 รายการ คิดเป็น
เงิน 100,000 บาท ดังนั้นหน่วยงานต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งคิดเป็นเงิน 30,000 บาท  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 กรณีที่วงเงินสินค้าหรือบริการรายการพัสดุ มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 

 2.2.1 ตรวจสอบรายการสินค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ www.thaismegp.com 
ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้ง หากมี SMEs จ านวน 3 ราย ขึ้นไป ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก    
โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย 
 2.2. 2  ห ากตร วจส อบร ายก า ร สิ น ค้ า ห รื อบ ริ ก า ร แ ละ ร ายชื่ อ ผู้ ป ร ะกอบก า ร  ที่  
www.thaismegp.com ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้ง หากมี SMEs มีไม่ถึงหรือไม่ครบจ านวน 3 ราย ก็ให้
เชิญจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมด้วยโดยต้องเชิญ SMEs ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้งก่อน แล้วให้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า 3 ราย 
 2. 1 . 3  ห ากตร วจสอบร ายก า รสิ นค้ า ห รื อบ ริ ก า ร และ ร ายชื่ อ ผู้ ป ร ะกอบกา ร  ที่  
www.thaismegp.com ทั้งประเทศแล้วไม่มี SMEs ก็ให้ด าเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
(e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ หากมีผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่เป็นผู้ประกอบการ SMEs นั้น ไม่เกินร้อยละ 10 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs  

 

 

 

 

 

ร้อยละ 30 
เท่ากับ 30,000 
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ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง สินค้าและบริการและรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน SMEs วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 เครื่อง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ เสนอราคา สถานะ แต้มต่อไม่เกินร้อยละ 10 
1 บริษัท ก. 5,000,000.-   ผู้ประกอบการทั่วไป 500,000.- 
2 บริษัท ข. 5,200,000.- ผู้ประกอบการทั่วไป  
3 หจก.A 5,400,000.- ผู้ประกอบการ SMEs  

 

 จากตารางข้างต้น พิจารณาได้ว่า หจก.A ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคา
ที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไปที่เสนอราคาต่ าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ 
หจก.A เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาครั้งนี ้

แผนการจัดซ้ือ/จ้างประจ าปี 

รายการพัสดุที่ต้องการจัดหา
วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

ก าหนด(TOR) ตามความต้องการของหน่วยงาน 

ตรวจสอบสินค้าและบริการและรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน SMEs ท่ี 
www.thaismegp.com 

มี SMEs 3 ราย ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้ง 

จัดหาโดยวิธีคัดเลือก 

มี SMEs ไม่ถึงหรือไม่ครบจ านวน 3 ราย ก็ให้เชิญ
จังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมด้วยโดยต้องเชิญ 
SMEs ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้งก่อน 

ไม่มSีMEs  

จัดหาโดย 
วิธี e-bidding 

หากใช้เกณฑ์ราคา 
SMEs มีแต้มต่อ 10% 

ร้อยละ 10 ของราคา
ที่เสนอต่ าสุด 

 

 

SMEs เป็นผู้ชนะเนื่องจากเสนอราคาไม่เกินร้อยละ 10 
 

 

ผู้ประกอบการทั่วไปที่เสนอราคาต่ าสุด 
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3.การจัดซื้อพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand)  
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปน้ี 
 1.การซื้อ    
 2.การจ้างก่อสร้าง    
 3.การจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างทั่วไป) 
3.1การซื้อ 
 หน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยก าหนดพัสดุที่ ผลิต
ภายในประเทศ 100 % โดยที่ต้องตรวจสอบและเช็ครายการสินค้าที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
 3.1.1 หากตรวจสอบรายการพัสดุที่ผลิตภายในประเทศมีมากกว่า 3 ราย ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยระบุเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 3.1.2 หากด าเนินการตาม (3.1.1) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีหรือมีไม่ถึง 3 ราย หน่วยงานจะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ก็ได ้
 **** หากมีความจ าเป็น ต้องใช้สินค้าต่างประเทศ ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
พิจารณาก่อน ที่จะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 

 **** แต่หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา 
  3.1.3 เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ 
  3.1.4 กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการ
จัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่
เกิน 2 ล้านบาท 
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ขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ Made in Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดซ้ือประจ าปี 

รายการพัสดุที่ต้องการจัดหา 

ตรวจสอบรายการพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ท่ี www.mit.fti.or.th          
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

มีมากกว่า 3 ราย 

ก าหนดใน (TOR) โดยระบุเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่
ได้ รั บการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

ไม่มีหรือมีไม่ถึง 3 ราย 

ก าหนดใน (TOR) โดย
ร ะ บ ุเ ป ็น พ ัส ด ุที ่ผ ล ิต
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เพียงแต่ว ่าอาจจะไม่
ต ้องระบุว ่า ได ้ร ับการ
รับรองจากสภาอุตาสาหกรรม
แห่งประเทศไทยแต่ยัง
ต ้อ ง ซื ้อ พ ัส ด ุที ่ผ ล ิต
ภายในประเทศ 100 %  
 

มีความจ าเป็นไม่ใช้
พัสดุภายในประเทศ 

ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
และเสนอผู้มีอ านาจเหนือ
หนึ่งชั้นขึ้นไปพิจารณา
ก่อนที่ก าหนด TOR 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณา 

1.การจัดหาอะไหล่และ
จ าเป็นต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
2.มีความจ าเป็นต้องใช้
พั ส ดุ ที่ น า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศซึ่งเป็นการ
จัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือ
ราคาพัสดุที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท 
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3.2 การจ้างก่อสร้าง 
 3.2.1 หน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (BOQ) และก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
 ให้หน่วยงานพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดใน
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (BOQ) ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
เช่น ปริมาณเหล็กที่จะต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาเป็นเหล็ก จ านวน 50,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
ก็จะเท่ากับ 45,000 ตัน แล้วให้คิดเป็นมูลค่าว่าเป็นเงินเท่าไหร่ แล้วดูว่าครบร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุทั้งโครงการหรือยัง  
 ***หากตรวจสอบแล้วครบร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุทั้งโครงการ ก็ถือว่าถูกต้องครบถ้วน 
 ***หากตรวจสอบแล้วยังไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุทั้งหมด จะต้องหาพัสดุประเภท
อื่นมาทดแทนเพื่อจะได้ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุทั้งหมด 
 3.2.2 กรณีที่หน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ    
ไม่ครบร้อยละ 60 ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
 
ขั้นตอนการจ้างก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดจ้างก่อสร้างประจ าปี 

รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง 

ก าหนดรายละเอียด (TOR) เป็น
พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่
ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ 

ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ปริมาณเหล็ก 

หน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ หรือใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 
เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่ง
ชั้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 

ตรวจสอบ 

ครบร้อยละ 60 ของมูลค่า
พัสดุทั้งโครงการถือว่า

ถูกต้องครบถ้วน 

ไม่ครบร้อยละ 60 ของ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ 

จะต้องหาพัสดุประเภทอื่น
มาทดแทนเพื่อจะได้ครบ

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ
ท้ังหมด 

ไม่ใช ้ใช ้

ไม่ครบ 
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3.3 การจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 ส าหรับงานการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ข้อ 
  3.3.1 จ้างเหมาบริการ 
  3.3.2 จ้างท าของ 

 หน่วยงานต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง นั้น 

 กรณีหน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่
ครบร้อยละ 60 ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 

 

ขั้นตอนการจ้างเหมาบริการ/จ้างท าของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีงานจ้างเหมาบริการที่ไม่มีการใช้วัสด/ุครุภัณฑ์ ก็จะไม่เข้ากับหลักเกณฑ์นี ้

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดจ้างเหมาบริการ/จ้างท าของ 

รายการจ้างเหมาบริการ/จ้างท าของ 

ก าหนดรายละเอียด (TOR) เป็น
พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่
ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือ

ครุภัณฑ์ 

หน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ หรือใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 
เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่ง
ชั้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 

ตรวจสอบ 
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
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4.การตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 
  4.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
  4.1.1 การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   (2) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (1) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ
บนสลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

 
4. การจัดท ารายงานผล การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ เป็นผู้จัดท ารายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามเอกสารภาคผนวก 4) เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
 
6. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่ได้บังคับ) 
 6.1 หากหน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 6.2 เมื่อด าเนินการตามข้อ 6.1 แล้วให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได้ที่ 
http://gp.pcd.go.th 
 6.3 เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่า พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหือบริการ
เพียงรายเดียวให้หน่วยงายจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้ังแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  หากด าเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ปรากฏรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองว่า
เป็นพัสดุที่มีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามวิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  อนึ่ง หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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 วาระที่ ๔.๔  การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หมวดครภุัณฑ์ ส านักงาน

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
3 เวทีส ำเร็จรูปพร้อมบันได 2 ข้ำง 

จ ำนวน 1 ชุด
13,000          

- -
1……………………………………………..

-
เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
5 โซฟำ 5 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ชุด 16,300          

- -
1……………………………………………..

-
เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

6 โต๊ะกลำง จ ำนวน 1 ตัว 3,500            
- -

1……………………………………………..
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

โพเดียม จ ำนวน 10 ชุด4 150,000        

- -

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

2 โต๊ะขำพับอเนกประสงค์ จ ำนวน 150
 ตัว

300,000        

- -

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง)

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1 เก้ำอี้พลำสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม 
จ ำนวน 250 ตัว

425,000        

- -

วงเงนิ
งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหารายการล าดับ

7 เก้ำอี้พักคอย 5 ที่นั้ง จ ำนวน 50 ชุด 550,000        

-

ประกวดรำคำ
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

วงเงนิ
งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหารายการล าดับ

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..
9 โต๊ะประชุมขนำด 30 ที่นั่ง จ ำนวน 5 

ตัว
61,000          

- -
1……………………………………………..

-
เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

1……………………………………………..
-

1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
11 โต๊ะท ำงำนส ำนักงำนส ำนักงำน 

จ ำนวน 10 ตัว
50,000          

- -
1……………………………………………..

-
เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

12 เก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 10 ตัว 40,000          
- -

1……………………………………………..
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

13 ตู้เอกสำร จ ำนวน 12 ตู้ 64,800          
- -

1……………………………………………..
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

14 โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 5,900            
- -

1……………………………………………..
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

15 เก้ำอี้ จ ำนวน 1 ตัว 4,700            
- -

1……………………………………………..
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

16 ตู้เอกสำรทรงเต้ีย จ ำนวน 12 ตู้ 40,800          
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

โต๊ะสนำม 4 ที่นั่งไฟเบอร์กำสโครง
เหล็ก จ ำนวน 30 ตัว

8 510,000        

-

ประกวดรำคำ
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

-

เก้ำอี้ประชุมแบบล้อเล่ือนเบำะหุม้
หนัง จ ำนวน 30 ตัว

135,000        10 เฉพำะเจำะจง

17

- เฉพำะเจำะจง
เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

300,000        ม่ำนม้วน อำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น จ ำนวน 1 ชุด

-
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

วงเงนิ
งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหารายการล าดับ

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมวดครภุัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

ฟิล์มกรองแสง อำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น จ ำนวน 1 ชุด

-

ประกวดรำคำ
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

300,000        

      1,500,000

-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เก้ำอี้เลคเชอร์พลำสติกโครงเหล็กชุบ
โครเมียม จ ำนวน 200 ตัว

430,000        20

-

-

-

21

18

19 ระบบกล้องวงจรปิด จ ำนวน 1 ระบบ

-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

172,000        โต๊ะอำจำรยห์น้ำห้องเรียน จ ำนวน 40
 ตัว

เก้ำอี้อำจำรยห์น้ำห้องเรียน จ ำนวน 
40 ตัว

22

- -

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

128,000        
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

วงเงนิ
งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหารายการล าดับ

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมกำร พิจำรณำผล (เปิดซอง) ห้ำมซ้ ำ กับ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ประกวดรำคำ
(e-bidding)

ลงนำมภำยใน 
31/ธ.ค./64

8,500,000      ปรับปรุงอำคำร 6 ชั้น 14 จ ำนวน 1 
งำน

24

ประกวดรำคำ
(e-bidding)

ลงนำมภำยใน 
31/ธ.ค./64

24,000,000    ก่อสร้ำงสนำมกีฬำพร้อมอัฒจนัทร์
จ ำนวน 1 งำน

23
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หรือวิธีคัดเลือก

Administrator
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หรือวิธีคัดเลือก
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองกลาง

หมวดครภุัณฑ์ ส านักงาน

หมวดครภุัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมวดครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..
5 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียง

ออนไลน์ห้องประชุมออนไลน์ขนาด
กลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
 12 ชั้น จ านวน 5 เคร่ือง

51,500          

- - 1…………………………………………….. -

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

กล้องวดีีโอห้องประชุมออนไลน์ขนาด
กลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
 12 ชั้น 5 กล้อง

4

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

675,000        

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

-

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

1 ชุดขาแขวนห้องประชุมออนไลน์
ขนาดกลางอาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น จ านวน 10 ชุด

65,000          

- --

1……………………………………………..

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาห้อง
ประชุมออนไลน์ขนาดกลางอาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
จ านวน 5 เคร่ือง

        125,000

-

เฉพาะเจาะจง

3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด
 65 นิ้ว จ านวน 15 เคร่ือง

415,500        เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

- -
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองกลาง

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมวดครภุัณฑ์ การศึกษา

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้ า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

        475,000เคร่ืองเลือกและสลับสัญญาณภาพ 
HDMI จ านวน 5 เคร่ือง

9

เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย
 จ านวน 15 เคร่ือง

8

- -

เฉพาะเจาะจง

- -

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

498,000        

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

145,000        เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ
ไร้สายห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง
 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 
ชั้น จ านวน 5 เคร่ือง

6

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

1,008,000      เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
จ านวน 30 เคร่ือง

7

- -

เฉพาะเจาะจง
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Text Box
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

หมวดครภุัณฑ์ การศึกษา

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
5 ตะโพนไทย ประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 

ใบ
70,000          

- -
1……………………………………………..

- เฉพำะเจำะจง
เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

3 เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

4 ฆ้องวงเล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

150,000        

- -

เฉพำะเจำะจง

- -

เฉพำะเจำะจงฆ้องวงใหญ่ประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

150,000        

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

2 รำงระนำดทุ้มประดับมุกไฟรอบรำง 
จ ำนวน 1 รำง

250,000        

- -

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1 รำงระนำดเอกประดับมุกไฟรอบรำง 
จ ำนวน 1 รำง

250,000        

- -

เฉพำะเจำะจง

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

Administrator
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
7 กลองแขกประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี

 จ ำนวน 1 คู่
90,000

- -
1……………………………………………..

- เฉพำะเจำะจง
เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

11

- -

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

ฆ้องโหม่งดึกด ำบรรพ์ พร้อม
กระจังประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

300,000

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เฉพำะเจำะจง

9

- -

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

250,000กระจังโหม่งประดับมุกไฟ ลำย
ครุฑยุดนำค พร้อมลูกลงรักปิด
ทองและไม้ตี จ ำนวน 1 ชุด

10

ระนำดทุ้มเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1รำง

200,000

- -

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

ระนำดเอกเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1รำง

200,000

กลองทัดประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี
และไม้ทัดกลองประดับมุกไฟ 
จ ำนวน 1 คู่

350,0006

- -

- -

8
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

12 ชุดโทนชำตรีและกลองตุ๊กประดับ
มุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

50,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

13 ปี่ใน ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

14 ปี่ชวำ ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

15 ปี่มอญ ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

16 ซอด้วง ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง 
พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 คัน

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

17 ซออู้ ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง 
พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 คัน

50,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

18 ซอสำมสำย ทวนมุกไฟ ลงรักปิด
ทอง พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 คัน

60,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

19 ซอสำมสำยหลิบ ทวนมุกไฟ ลงรัก
ปิดทอง พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 
คัน

50,000

- -

1……………………………………………..

- เฉพำะเจำะจง
เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

20 ปี่ไฉนประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 เลำ 10,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

21 ปี่นอกประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 เลำ 20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

22 ปี่นอกต  ำประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 
เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

23 ปี่กลำงประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 เลำ 20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

24 ปี่ในเสียงบ้ำนพำทยโกศล ประดับ
มุก จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64
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Text Box
- ๔๙ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

25 ขิมผีเส้ือ 7 หย่อง ประดับมุกไฟ 
จ ำนวน 1 ตัว

80,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

26 ชุดเครื องดนตรีในวงเครื องสำย 
หลิบประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

27 ขลุ่ยเพียงออประดับมุกไฟ 
ประกอบเขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

28 ขลุ่ยรองประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

29 ขลุ่ยหลิบประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

30 ขลุ่ยกรวดประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

31 ขลุ่ยอู้ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

32 ขลุ่ยคีย์ c ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

33 ขลุ่ยคีย์ Bb ประดับมุกไฟ 
ประกอบเขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

34 ขลุ่ยคีย์ A ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

35 ขลุ่ยคีย์ G ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

36 ตู้ใส่เครื องดนตรีไทย จ ำนวน 1 ตู้ 80,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

37 อังกะลุง คีย์ c จ ำนวน 1 ชุด 15,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

38 อังกะลุง คีย์ Bb จ ำนวน 1 ชุด 15,000
- - 1…………………………………………….. - เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

Administrator
Text Box
- ๕๐ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

39 รำงระนำดเอก มโหรี ลงรักปิดทอง
 พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

40 รำงระนำดทุ้มมโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

41 ฆ้องกลำง ลงรักปิดทอง พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

42 ฆ้องวงเล็กมโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1 วง

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

43 ระนำดเอกเหล็กมโหรี ลงรักปิด
ทอง พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 
รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

44 ระนำดทุ้มเหล็กมโหรี ลงรักปิดทอง
 พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

45 โทน ร ำมะนำ ลงรักปิดทอง 
จ ำนวน 1 ชุด

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

46 กลองสองหน้ำ จ ำนวน 5 ใบ 30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

47 ตะโพนไทย จ ำนวน  5 ใบ 35,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

48 ระนำดเอกเขียนลำยร่วมสมัย คีย์ 
Bb จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

49 ระนำดทุ้ม เขียนลำยร่วมสมัย คีย์ 
Bb จ ำนวน 1 รำง 30,000 - -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

50 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ Bb และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

51 ฆ้องวงเล็ก เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ Bb และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

52 ระนำดเอกเขียนลำยร่วมสมัย คีย์ 
c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

53 ระนำดทุ้ม เขียนล ำยร่วมสมัย คีย์ 
c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

54 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ c และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

55 ฆ้องวงเล็ก เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ c และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

56 ขิมคำงหมู 14 หย่องส ำหรับวง
ดนตรีร่วมสมัย จ ำนวน 10 ตัว

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

57 ระนำดเอกเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

58 ระนำดทุ้มเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

59 ระนำดเอกเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ Bb จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

60 ระนำดทุ้มเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ Bb จ ำนวน 1 รำง

30,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

61 อุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรมทำง
ดนตรีศึกษำ จ ำนวน 1 ชุด

10,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

62 ที ปักซอสำมสำยส ำหรับนั งบรรเลง
 ลงรักปิดทอง จ ำนวน 2 ชุด

6,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

63 กลองไทโกะ และกลองส ำหรับกำร
แสดงร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

80,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

64 พิณเขมรแบบโบรำณ จ ำนวน 1 ตัว 15,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

65 โต๊ะวำงเครื องดนตรีไทยส ำหรับ
ออกงำน จ ำนวน 1 ชุด

40,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

66 ฆ้องหุ่ยคีย์ c ส ำหรับกำรแสดง
ร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

67 ฆ้องหุ่ยคีย์ Bb ส ำหรับกำรแสดง
ร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

68 ชุดเครื องดนตรีวงเถิดเทิง กลอง
ยำว จ ำนวน 1 ชุด

20,000
- -

1……………………………………………..
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมกำร พิจำรณำผล (เปิดซอง) ห้ำมซ้ ำ กับ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ประกวดรำคำ
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนำมภำยใน 
31/ธ.ค./64

ปรับปรุงอำคำร 27 ชั้น 4 จ ำนวน 1 
งำน

      4,000,00069
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดครภุัณฑ์ การศึกษา

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..
4 เคร่ืองวดัสีในอาหารเหลว จ านวน 1 

เคร่ือง
60,000

- -
1……………………………………………..

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
6 เคร่ืองหาปริมาณความชื้น จ านวน 1 

เคร่ือง
70,000

- -
1……………………………………………..

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

7 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 อ่าง 42,000
- - 1…………………………………………….. - เฉพาะเจาะจง

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

-

เฉพาะเจาะจง

1 ตู้แช่อุณหภูมิต่ า (ชนิดต้ังพืน้) จ านวน
 1 ตู้

650,000        

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เคร่ืองวดัค่าความหนืดในอาหารเหลว
 จ านวน 1 เคร่ือง

175,0005

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

3 เคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็ง จ านวน 1 
เคร่ือง

650,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

2 ตู้แช่อุณหภูมิต่ า (ชนิดต้ังโต๊ะ) จ านวน
 1 ตู้

720,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

-
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

8 เคร่ืองวดั Hand refractometer 
(เคร่ืองวดัความเค็มชนิดพกพา) 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,400

- -

1……………………………………………..

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

9 เคร่ืองวดั Hand refractometer 
(เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ชนิดพกพา) 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000

- -

1……………………………………………..

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

10 เคร่ือง Retort แบบ Bacth (ส าหรับส
เตอริไลส์อาหารโดยใช้แก๊ส) จ านวน 1
 เคร่ือง

80,000

- -

1……………………………………………..

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

14

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

1,400,000ชุดปฏิบัติการส่งจา่ยก าลังไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

400,000เคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้สภาวะ
สุญญากาศแบบแนวเอียง จ านวน 1 
เคร่ือง

12

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

3,000,000ชุดปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า จ านวน 
2 ชุด

13

เคร่ือง Pasteurized แบบ Bacth 
(ส าหรับพาสเจอร์ไรส์อาหารโดยใช้
แก๊ส) จ านวน 1 เคร่ือง

11

- -

เฉพาะเจาะจง

- -

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

200,000

Administrator
Text Box
- ๕๕ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้ า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

16 2,000,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
20 ชุด

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

2,000,000ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า จ านวน 20 
ชุด

15

Administrator
Text Box
- ๕๖ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หมวดครภุัณฑ์ การศึกษา

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
2 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา่ จ านวน 1

 ตู้
191,800

- -
1……………………………………………..

-
เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

3 เคร่ืองตีบดละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 184,500
- -

1……………………………………………..
-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

4 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง จ านวน 1
 เคร่ือง

235,400
- -

1……………………………………………..
-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

5 เคร่ืองกล่ันน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 75,400
- -

1……………………………………………..
-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

6 อ่างควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 อ่าง 45,300
- -

1……………………………………………..
-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

600,000เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซไนโตรเจน จ านวน
 1 เคร่ือง

8

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

550,000เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ จ านวน 1 เคร่ือง

7

-

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

1 เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
(Spectrophotometer) จ านวน 1 
เคร่ือง

436,000.00    

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

-

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

Administrator
Text Box
- ๕๗ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
13 ชั้นวางชุดตรวจวเิคราะห์ก๊าซพร้อม

ติดต้ังระบบสอบเทียบ จ านวน 1 ชุด
50,000

- -
1……………………………………………..

-
เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

160,000ตู้สถานีตรวจวดัอากาศแบบเคล่ือนที่ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้

14

-

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

700,000เคร่ืองควบคุมการปรับเทียบด้วยก๊าซ
มาตรฐาน จ านวน 1 เคร่ือง

10

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

180,00012 ก๊าซมาตรฐานส าหรับเคร่ืองตรวจวดั
ก๊าซ จ านวน 1 ชุด

-

เคร่ืองผลิตอากาศบริสุทธิ์ จ านวน 1 
เคร่ือง

300,00011 เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

--

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

550,000เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ จ านวน 1 เคร่ือง

9

Administrator
Text Box
- ๕๘ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

15 ชุดเคร่ืองมือตรวจวดัความเร็วลมและ
ทิศทางลม พร้อมเสาและแบตเตอร่ี 
จ านวน 1 ชุด

95,000

- -

1……………………………………………..

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

-

ประกวดราคา
(e-bidding)

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

730,700ชุดวเิคราะห์หาปริมาณความชื้นใน
อาหาร จ านวน 1 ชุด

20

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

192,600เตาเผาอุณหภูมิสูง จ านวน 1 ชุด19

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

454,800เคร่ืองสกัดหาปริมาณเส้นใยในอาหาร
 จ านวน 1 เคร่ือง

18

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

622,700เคร่ืองสกัดปริมาณไขมันในอาหาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

17

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

599,200เคร่ืองวเิคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน 
โปรตีนในอาหาร จ านวน 1 เคร่ือง

16

Administrator
Text Box
- ๕๙ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..
23 เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง 32,000

- -
1……………………………………………..

-
เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

26

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

-

400,000เคร่ืองหัน่สมุนไพรอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

25

150,000เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง22

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

500,500เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรส าหรับ
ของแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง

24

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

-

-

480,000เคร่ืองระเหยสารภายใต้ความดันสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

500,500เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรแบบกิ่งก้าน 
จ านวน 1 เคร่ือง

21

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

Administrator
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..
32 เคร่ืองปัน่ละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 50,000

- - 1…………………………………………….. -
เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

550,000เคร่ืองอบแห้งแบบถาดหมุน จ านวน 1
 เคร่ือง

31

29

- -

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

350,000เคร่ืองอบแห้งแบบถาดวาง จ านวน 1 
เคร่ือง

30

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

-

325,000ถังปัน่สลัดน้ า จ านวน 1 ถัง

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

590,000ชุดเคร่ืองล้างสมุนไพรแบบสายพาน 
จ านวน 1 ชุด

28

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

584,000เคร่ืองล้างสมุนไพรแบบถังหมุน 
จ านวน 1 เคร่ือง

27

Administrator
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้ า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

2,800,000เคร่ืองแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ จ านวน 1 เคร่ือง

37

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

2,500,000ระบบกล่ันระดับโมเลกุลเพือ่แยกสาร
มูลค่าสูง จ านวน 1 ชุด

36

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

2,200,000เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท
ชนิดมัลติโมด จ านวน 1 เคร่ือง

35

-

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

500,000อุปกรณ์ประกอบชุดเคร่ืองจกัร
ส าหรับกระบวนการล้าง และลด
ขนาดสมุนไพรที่มีความแข็ง จ านวน 1
 ชุด

34

-

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

650,000เคร่ืองบดแห้ง จ านวน 1 เคร่ือง33
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

3,259,700.00  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital 
Communication จ้านวน 1 งาน

1

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ งานบรหิารจัดการรายได้

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1…………………………………………….. 1……………………………………………..

2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2…………………………………………….. 2……………………………………………..

3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3…………………………………………….. 3……………………………………………..

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1 ปรับปรุงศูนยอ์าหาร อาคาร 22 ชั น 1
 จ้านวน 1 งาน

6,000,000.00  ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก)

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน
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รายชื่อเจ้าหน้าทีก่องอาคารทีม่คีวามรู้ทางดา้นชา่ง สังกัด กองอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม

ก าหนดราคากลาง เปิดซอง ผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุ
1 นายประสิทธิ์ ทองสิน วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของอาคาร P P P P

2 นายสุขสันต์ แสงมาศ วิศวกรเคร่ืองกล เกี่ยวกับระบบลิฟต์และเคร่ืองปรับอากาศ P P P P

3 นายทวีศักด์ิ แสงมาศ สถาปนิก เกี่ยวกับแบบก่อสร้างทางด้านสถาปัตย์ P P P P

4 นางสาวลลิตา เพชรนุ้ย สถาปนิก เกี่ยวกับแบบก่อสร้างทางด้านสถาปัตย์ P P P P

5 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป เกี่ยวกับแบบก่อสร้างทางด้านสถาปัตย์ P P P P

หมายเหตุ : กรรมการของกองอาคารฯ จะเข้าไปเป็นส่วนร่วม และให้มีกรรมการของหน่วยงานทีข่อด้วย ส่วนกรรมการและเลขานุการของกรรมการชุดต่าง ๆ ใช้บุคลากรของหน่วยงานผู้ขอ

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทีม่งีานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
1.จะต้องมีแบบรายละเอียดงานระบบทีแ่สดงรายละเอียดของงานระบบแสดงถึงจุดติดต้ัง จุดเชื่อมต่อระบบเก่ากับระบบใหม่อย่างชัดเจน
2.งานตกแต่งด้านสถาปัตย์จะต้องมีแบบและรายละเอียดทีส่ามารถตรวจสอบได้มีแบบรูป ขนาดกว้าง ยาว สูง แบบขยาย และรูปตัด แสดงให้เห็นวัสดุทีใ่ช้

แตง่ตั้งคณะกรรมการ
สายงานต าแหน่งล าดบั ชื่อ - สกุล
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หน่วยงาน กองอาคารสถานทีฯ่
1. นายสุวิทย์   มุดทะเล                  ต าแหน่ง ผอ.กองอาคารสถานทีฯ่
2. นายทวีศักด์ิ   แสงมาศ                ต าแหน่ง สถาปนิกส์ 1
3. นางสาวลลิตา  เพชรนุ้ย               ต าแหน่ง สถาปนิกส์ 2 (วิชาชีพ)
4. นายประสิทธิ ์  ทองสิน                ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
5. นายสุขสันต์    แสงมาศ               ต าแหน่ง วิศวกรเคร่ืองกล
6. นายรักเกียรติ  วงศ์กลาง              ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
7. นายสมภพ   ยงกุล                     ต าแหน่ง ช่างเทคนิค
8. นายบุญส่ง   โพธิก์ระสัง               ต าแหน่ง ช่างเทคนิค

อาจารย์
1. ผศ ดร. กฤดิธฤต  ทองสิน           คณะบดี คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม
2. อาจารย์ จักฤษณ์  พนาลี             อาจารย์ประจ า
3. อาจารย์ พิเชษฐ  มีมะแม             อาจารย์ประจ า
4. อาจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  เครือหงษ์     ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่

รายชื่อผู้ทีส่ามารถเปน็กรรมการ ชดุตา่งๆได้
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 วาระท่ี ๔.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และวิธีคัดเลือก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

Administrator
Text Box
- ๖๗ -



ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เกิน 5 แสนแต่
ไม่เกิน 5 ล้าน 

(1)

เกิน 5 ล้านแต่
ไม่เกิน 10 ล้าน 

(2)

เกิน 10 ล้านแต่
ไม่เกิน 50 ล้าน 

(3)

เกิน 50 ล้านขึน้
ไป               

(4)

1 1 วนั 1 ก.ย. 64 1 ก.ย. 64 1 ก.ย. 64 1 ก.ย. 64
2 1 วนั 2 ก.ย. 64 2 ก.ย. 64 2 ก.ย. 64 2 ก.ย. 64
3 5 วนั 9 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
4 1 วนั 10 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
5

3 วนั 15 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64

6 1 วนั 16 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64

7 1 วนั 17 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64
8
9

5 วันท าการ    (1)
10 วันท าการ  (2)
12 วันท าการ  (3)
20 วันท าการ  (4)

12 1 วนัท ำกำร 4 ต.ค. 64 11 ต.ค. 64 14 ต.ค. 64 27 ต.ค. 64
13 5 วนั 11 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64 21 ต.ค. 64 3 พ.ย. 64
14 7 วนัท ำกำร 21 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64 2 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64
15 7 วนัท ำกำร 2 พ.ย. 64 9 พ.ย. 64 11 พ.ย. 64 23 พ.ย. 64
16 1 วนั 3 พ.ย. 64 10 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64 24 พ.ย. 64
17
18

จดัท ำสัญญำ (กรณีงำนจำ้ง ต้องให้ผู้รับจำ้ง น ำไปตีตรำสำรก่อนลงนำมในสัญญำ)
ส่งมอบ ตำมสัญญำ
เบิกจำ่ย

วงเงินเกิน 10 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 50 ล้ำน (ตำมระเบียบฯให้ก ำหนดไม่น้อยกวำ่ 12 วนัท ำกำร)
วงเงินเกิน 50 ล้ำนบำท ขึ้นไป (ตำมระเบียบฯให้ก ำหนดไม่น้อยกวำ่ 20 วนัท ำกำร)
ผู้ค้ำ/ผู้รับจำ้ง เสนอรำคำ ในระบบ e-GP
เจำ้หน้ำที่จดัพิมพ์เอกสำรกำรเสนอรำคำ และเชิญคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
จดัท ำประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ/ระยะเวลำกำรอุทธรณ์
จดัท ำหนังสือแจง้ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  มำจดัท ำสัญญำ

11

การประกาศเชิญชวน และการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา
วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท (ตำมระเบียบฯให้ก ำหนดไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร)

1 ต.ค. 64 8 ต.ค. 64 12 ต.ค. 64 26 ต.ค. 64
วงเงินเกิน 5 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 10 ล้ำน (ตำมระเบียบฯให้ก ำหนดไม่น้อยกวำ่ 10 วนัท ำกำร)

21 ก.ย. 64
จดัท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงำน เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำม

10

กำรประกำศร่ำงเอกสำรประกวดรำคำในระบบ e-GP พร้อมเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำมประกำศร่ำง

3 วนัท ำกำร 24 ก.ย. 64 24 ก.ย. 64 24 ก.ย. 64 24 ก.ย. 64

กรณีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้ำน (ประกำศร่ำงหรือไม่ให้อยูใ่นดุลพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ) กรณีประกำศไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ถ้ำไม่
ประกำศด ำเนินกำรขั้นต่อไป

21 ก.ย. 64

กรณีวงเงินเกิน 5 ล้ำน (ให้ประกำศร่ำงเอกสำรประกวดรำคำในระบบ e-GP ติดต่อกันไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร)
กรณีมีผู้แสดงควำมคิดเห็นและหน่วยงำนปรับปรุงร่ำงประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ (ให้ประกำศอีกคร้ังติดต่อกันไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร) ถ้ำไม่
ปรับปรุงให้ด ำเนินกำรขั้นต่อไป

รับเร่ืองจำกหน่วยงำน และตรวจสอบควำมถูกต้อง
ด ำเนินกำรสร้ำงโครงกำรประกวดรำคำ e-bidding ในระบบ e-GP

2 วนั 21 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64

(งานพัสด)ุ ด าเนินการให้

ล าดับ ขัน้ตอนด าเนินการ ระยะเวลาทีต่้องด าเนิการ

วงเงนิงบประมาณ

หน่วยงานด าเนินการ
เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง พิจำรณำรำยละเอียดพัสดุที่จดัหำ
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรก ำหนดรำคำกลำงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร

เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน ด ำเนินกำรจดัท ำใบขอซ้ือ/จำ้ง/ ในระบบ ERP พร้อมทั้งก ำหนดชื่อคณะกรรมกำรเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุม
งำน เสนอให้กองนโยบำยและแผนตัดเงิน และเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติ

เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจดัท ำบันทึกรำยงำนขอซ้ือ/จำ้ง พร้อมเหตุผลส่งให้งำนพัสดุด ำเนินกำรประกวดรำคำ e-bidding ในระบบ e-GP
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการวิธีคัดเลือก 

วงเงนิงบประมาณ
เกิน 5 แสนขึน้ไป

1 1 วนั 1 ก.ย. 64
2 1 วนั 2 ก.ย. 64
3 5 วนั 9 ก.ย. 64
4 1 วนั 10 ก.ย. 64
5

3 วนั 15 ก.ย. 64

6 1 วนั 16 ก.ย. 64
12

7 1 วนั 17 ก.ย. 64
8
9
10 1-2 วนั
11 1 วนั
12 7 วนั   5 ต.ค. 64

12 1 วนั 6 ต.ค. 64
13 1 วนั 7 ต.ค. 64
14 7 วนัท ำกำร 19 ต.ค. 64
15 7 วนัท ำกำร 29 ต.ค. 64
16 1 วนั 1 พ.ย. 64
17
18

รวมระยะเวลาด าเนินการทัง้หมด 42

ล าดับ ขัน้ตอนด าเนินการ ระยะเวลาทีต่้องด าเนิการ

หน่วยงานด าเนินการ
เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง

2 วนั 21 ก.ย. 64

เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง พิจำรณำรำยละเอียดพัสดุที่จดัหำ
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรก ำหนดรำคำกลำงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร

เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน ด ำเนินกำรจดัท ำใบขอซ้ือ/จำ้ง/ ในระบบ ERP พร้อมทั้งก ำหนดชื่อคณะกรรมกำรเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงำน เสนอให้กองนโยบำยและ
แผนตัดเงิน และเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติ

เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจดัท ำบันทึกรำยงำนขอซ้ือ/จำ้ง พร้อมเหตุผลส่งให้งำนพัสดุด ำเนินกำรประกวดรำคำ e-bidding ในระบบ e-GP

(งานพัสด)ุ ด าเนินการให้

จดัท ำสัญญำ (กรณีงำนจำ้ง ต้องให้ผู้รับจำ้ง น ำไปตีตรำสำรก่อนลงนำมในสัญญำ)
ส่งมอบ ตำมสัญญำ
เบิกจำ่ย

ในวันก าหนดรบัซอง

รวมระยะเวลาทีห่น่วยงานด าเนินการ

เจำ้หน้ำรับซองพร้อมทั้งส่งมอบให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลด ำเนินกำรพิจำรณำ (ตำมระเบียบข้อ 74 และข้อ 55)
เจำ้หน้ำที่จดัท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
จดัท ำประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ/ระยะเวลำกำรอุทธรณ์ (ตำมระเบียบ ข้อ 42)
จดัท ำหนังสือแจง้ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  มำจดัท ำสัญญำ

ผู้ประกอบกำรจดัเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญชวน (ตำมระเบียบข้อ 74 และ ข้อ 68)

จดัท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงำน เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำม
จดัท ำหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบกำร เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำม

24 ก.ย. 64
จดัส่งหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบกำร โดยกำรจดัส่งทำงไปรษณีย์

รับเร่ืองจำกหน่วยงำน และตรวจสอบควำมถูกต้อง
ด ำเนินกำรสร้ำงโครงกำรโดยวธิคัีดเลือก ในระบบ e-GP
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ผลผลิต / หมวดรายจ่าย / รายการ  งบประมาณ หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ  ชือ่ครภุัณฑ์
ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์    62,109,100 บาท
1. งบลงทุน    62,109,100 บาท
1.1 ค่าครภุัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง    62,109,100 บาท

1.1.1 ค่าครภุัณฑ์    16,349,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       3,035,000 บำท

(1) ครุภัณฑ์ส ำนักงำนที่มีรำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 
ล้ำนบำทรวม 19 รำยกำร (รวม 586 หน่วย)

      3,035,000 บำท

(1.1) ชุดขำแขวนห้องประชุมออนไลน์
ขนำดกลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร
 12 ชั้น  10 ชุด

          65,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.2) เก้ำอี้พลำสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม 
 250 ตัว

        425,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.3) โต๊ะขำพับอเนกประสงค์  150 ตัว         300,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.4) เวทีส ำเร็จรูปพร้อมบันได 2 ข้ำง  1 ชุด           13,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.5) โพเดียม  10 ชุด         150,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.6) โซฟำ 5 ที่นั่ง  1 ชุด           16,300 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.7) โต๊ะกลำง  1 ตัว            3,500 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.8) เก้ำอี้พักคอย 5 ที่นั่ง  50 ชุด         550,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.9) โต๊ะสนำม 4 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลำสโครง
เหล็ก  30 ตัว

        510,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.10) โต๊ะประชุมขนำด 6 ที่นั่ง  5 ตัว           61,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.11) เก้ำอี้ประชุมแบบล้อเล่ือนเบำะหุม้
หนัง  30 ตัว

        135,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.12) โต๊ะท ำงำนส ำนักงำน  10 ตัว           50,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.13) เก้ำอี้ท ำงำน  10 ตัว           40,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.14) ตู้เอกสำร  12 ตู้           64,800 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.15) โต๊ะท ำงำน  1 ตัว            5,900 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.16) เก้ำอี้  1 ตัว            4,700 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.17) ตู้เอกสำรทรงเต้ีย  12 ตู้           40,800 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.18) ม่ำนม้วน อำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น  1 ชุด

        300,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  5.ม่ำนม้วน อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น
 1 งำน

(1.19) ฟิล์มกรองแสง อำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น  1 ชุด

        300,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  6.ฟิล์มกรองแสง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 
12 ชั้น 1 งำน

 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) 
เรยีงรายการตามเล่มพ.ร.บ. งบประมาณ 2565

1.2 เรยีงตามรายการตามรา่งพ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผลผลิต / หมวดรายจ่าย / รายการ  งบประมาณ หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ  ชือ่ครภุัณฑ์

 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) 
เรยีงรายการตามเล่มพ.ร.บ. งบประมาณ 2565

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       1,625,000 บำท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่
 1 ล้ำนบำท รวม 1 รำยกำร (รวม 5 หน่วย)

        125,000 บำท

(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพำ ห้อง
ประชุมออนไลน์ขนำดกลำง อำคำรเรียน
รวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น  5 เคร่ือง

        125,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(2) ระบบกล้องวงจรปิด  1 ระบบ       1,500,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  8.ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       2,793,000 บำท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ที่มีรำคำต่อหน่วย
ต่ ำกวำ่ 1 ล้ำนบำทรวม 6 รำยกำร (รวม 75 หน่วย)

      2,793,000 บำท

(1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 
3840 x 2160 พิกเซล ขนำด 65 นิ้ว  
15 เคร่ือง

        415,500 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  3.ระบบภำพและเสียง ห้องประชุมใหญ่ อำคำร
เรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น    (5 เคร่ือง)
 4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น (10 
เคร่ือง)

(1.2) กล้องวดีีโอห้องประชุมออนไลน์
ขนำดกลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร
 12 ชั้น  5 กล้อง

        675,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.3) เคร่ืองส่งสัญญำณภำพและเสียง
ออนไลน์ห้องประชุมออนไลน์ขนำดกลำง 
อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น  5 
เคร่ือง

          51,500 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.4) เคร่ืองส่งสัญญำณภำพและเสียงแบบ
ไร้สำยห้องประชุมออนไลน์ขนำดกลำง 
อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น    5
 เคร่ือง

        145,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.5) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนำด 4,000 ANSI Lumens  30 
เคร่ือง

      1,008,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  1.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 
4,000 ANSI Lumens 30 เคร่ือง

(1.6) เคร่ืองส่งสัญญำณภำพและเสียงไร้
สำย  15 เคร่ือง

        498,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  2.เคร่ืองส่งสัญญำณภำพและเสียงไร้สำย 15 เคร่ือง

1.1.1.4 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ       8,896,400 บำท
(1) ครุภัณฑ์กำรศึกษำที่มีรำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 
ล้ำนบำทรวม 84 รำยกำร (รวม 883 หน่วย)

      8,896,400 บำท

(1.1) เคร่ืองเลือกและสลับสัญญำณภำพ 
HDMI  5 เคร่ือง

        475,000 บำท  กองกลำง (งำนเทคโนโลยฯี)  4.ระบบภำพและเสียงห้องประชุมออนไลน์ขนำด
กลำง อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.2) เก้ำอี้เลคเชอร์พลำสติกโครงเหล็กชุบ
โครเมียม  200ตัว

        430,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.3) โต๊ะอำจำรยห์น้ำห้องเรียน    40 ตัว         172,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.4) เก้ำอี้อำจำรยห์น้ำห้องเรียน   40 ตัว         128,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ  7.ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำร 12 ชั้น 1 งำน

(1.5) รำงระนำดเอกประดับมุกไฟรอบรำง 
 1 รำง

        250,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด
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(1.6) รำงระนำดทุ้มประดับมุกไฟรอบรำง  
1 รำง

        250,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.7) ฆ้องวงใหญ่ประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี  1 วง

        150,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.8) ฆ้องวงเล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี  1 วง

        150,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.9) ตะโพนไทย ประดับมุกไฟ  1 ใบ           70,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.10) กลองทัดประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี
และไม้ทัดกลองประดับมุกไฟ  1 คู่

        350,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.11) กลองแขกประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี 
 1 คู่

          90,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.12) ระนำดเอกเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี  1 รำง

        200,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.13) ระนำดทุ้มเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี  1 รำง

        200,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.14) กระจงัโหม่งประดับมุกไฟ ลำยครุฑ
ยดุนำค พร้อมลูกลงรักปิดทองและไม้ตี  1 
ชุด

        250,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.15) ฆ้องโหม่งดึกด ำบรรพ์ พร้อมกระจงั
ประดับมุกไฟ  1 ชุด

        300,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.16) ชุดโทนชำตรีและกลองตุ๊กประดับมุก
ไฟ  1 ชุด

          50,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.17) ปีใ่น ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว ์ 1 เลำ

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.18) ปีช่วำ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว ์ 1 เลำ

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.19) ปีม่อญ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว ์และล ำโพงปีม่อญ  1 เลำ

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.20) ซอด้วง ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง 
พร้อมกล่องใส่  1 คัน

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.21) ซออู้ ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง 
พร้อมกล่องใส่  1 คัน

          50,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.22) ซอสำมสำย ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง
 พร้อมกล่องใส่  1 คัน

          60,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.23) ซอสำมสำยหลิบ ทวนมุกไฟ ลงรัก
ปิดทอง พร้อมกล่องใส่  1 คัน

          50,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.24) ปีไ่ฉนประดับมุกไฟ  1 เลำ           10,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.25) ปีน่อกประดับมุกไฟ  1 เลำ           20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.26) ปีน่อกต่ ำประดับมุกไฟ  1 เลำ           20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.27) ปีก่ลำงประดับมุกไฟ  1 เลำ           20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.28) ปีใ่นเสียงบ้ำนพำทยโกศล ประดับ
มุก  1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.29) ขิมผีเส้ือ 7 หยอ่ง ประดับมุกไฟ  1 
ตัว

          80,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด
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(1.30) ชุดเคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสำยหลิบ
ประดับมุกไฟ  1 ชุด

        100,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.31) ขลุ่ยเพียงออประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.32) ขลุ่ยรองประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.33) ขลุ่ยหลิบประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.34) ขลุ่ยกรวดประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.35) ขลุ่ยอู้ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  9.ชุดเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไทย 1 ชุด

(1.36) ขลุ่ยคีย ์c ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.37) ขลุ่ยคีย ์Bb ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.38) ขลุ่ยคีย ์A ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.39) ขลุ่ยคีย ์G ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว ์ 1 เลำ

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.40) ตู้ใส่เคร่ืองดนตรีไทย  1 ตู้           80,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.41) อังกะลุง คีย ์c   1 ชุด           15,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.42) อังกะลุง คีย ์Bb  1 ชุด           15,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.43) รำงระนำดเอก มโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมผืนและไม้ตี  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.44) รำงระนำดทุ้มมโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมผืนและไม้ตี  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.45) ฆ้องกลำง ลงรักปิดทอง พร้อมลูก
และไม้ตี  1 วง

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.46) ฆ้องวงเล็กมโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.47) ระนำดเอกเหล็กมโหรี ลงรักปิดทอง
 พร้อมผืนและไม้ตี  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.48) ระนำดทุ้มเหล็กมโหรี ลงรักปิดทอง
 พร้อมผืนและไม้ตี  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.49) โทน ร ำมะนำ ลงรักปิดทอง  1 ชุด           30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.50) กลองสองหน้ำ  5 ใบ           30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.51) ตะโพนไทย  5 ใบ           35,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.52) ระนำดเอกเขียนลำยร่วมสมัย คีย ์
Bb  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.53) ระนำดทุ้ม เขียนลำยร่วมสมัย คีย ์
Bb  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด
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(1.54) ฆ้องวงใหญ่ เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย ์Bb และไม้ตี  1 วง

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.55) ฆ้องวงเล็ก เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย ์Bb และไม้ตี  1 วง

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.56) ระนำดเอกเขียนลำยร่วมสมัย คีย ์c 
 1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.57) ระนำดทุ้ม เขียนลำยร่วมสมัย คีย ์c 
 1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.58) ฆ้องวงใหญ่ เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย ์c และไม้ตี  1 วง

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.59) ฆ้องวงเล็ก เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย ์c และไม้ตี  1 วง

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.60) ขิมคำงหมู 14 หยอ่งส ำหรับวงดนตรี
ร่วมสมัย  10 ตัว

        400,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.61) ระนำดเอกเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย 
คีย ์c  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.62) ระนำดทุ้มเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย 
คีย ์c  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.63) ระนำดเอกเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย 
คีย ์Bb  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.64) ระนำดทุ้มเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย 
คีย ์Bb  1 รำง

          30,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.65) อุปกรณ์ส ำหรับจดักิจกรรมทำง
ดนตรีศึกษำ  1 ชุด

          10,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.66) ที่ปักซอสำมสำยส ำหรับนั่งบรรเลง 
ลงรักปิดทอง  2 ชุด

           6,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.67) กลองไทโกะ และกลองส ำหรับกำร
แสดงร่วมสมัย  1 ชุด

          80,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.68) พิณเขมรแบบโบรำณ  1 ตัว           15,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.69) โต๊ะวำงเคร่ืองดนตรีไทยส ำหรับออก
งำน  1 ชุด

          40,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.70) ฆ้องหุย่คีย ์c ส ำหรับกำรแสดงร่วม
สมัย  1 ชุด

        100,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.71) ฆ้องหุย่คีย ์Bb ส ำหรับกำรแสดง
ร่วมสมัย  1 ชุด

        100,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.72) ชุดเคร่ืองดนตรีวงเถิดเทิง กลองยำว 
 1 ชุด

          20,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี (ดนตรีไทย)  10.ชุดเคร่ืองดนตรีไทยร่วมสมัยและเคร่ืองดนตรี
นำนำชำติ 1 ชุด

(1.73) ตู้แช่อุณหภูมิต่ ำ (ชนิดต้ังพืน้)  1 ตู้         650,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.74) ตู้แช่อุณหภูมิต่ ำ (ชนิดต้ังโต๊ะ)  1 ตู้         720,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.75) เคร่ืองท ำแห้งแบบแช่แข็ง  1 เคร่ือง         650,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.76) เคร่ืองวดัสีในอำหำรเหลว  1 เคร่ือง           60,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.77) เคร่ืองวดัค่ำควำมหนืดในอำหำร
เหลว  1 เคร่ือง

        175,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด
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(1.78) เคร่ืองหำปริมำณควำมชื้น  1 เคร่ือง           70,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.79) อ่ำงน้ ำควบคุมอุณหภูมิ  1 อ่ำง           42,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.80) เคร่ืองวดั Hand refractometer 
(เคร่ืองวดัควำมเค็มชนิดพกพำ)  1 เคร่ือง

           9,400 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.81) เคร่ืองวดั Hand refractometer 
(เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ชนิดพกพำ)  
1 เคร่ือง

           9,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.82) เคร่ือง Retort แบบ Bacth 
(ส ำหรับสเตอริไลส์อำหำรโดยใช้แก๊ส)  
1 เคร่ือง

          80,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด
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(1.83) เคร่ือง Pasteurized แบบ Bacth 
(ส ำหรับพำสเจอร์ไรส์อำหำรโดยใช้แก๊ส)  1 
เคร่ือง

        200,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

(1.84) เคร่ืองระเหยแบบหมุนภำยใต้
สภำวะสุญญำกำศแบบแนวเอียง  1 เคร่ือง

        400,000 บำท  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
(ผู้ประกอบกำรอำหำร)

 11.ชุดฝึกทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำหำร 1 ชุด

1.1.2 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง    45,759,700 บาท
1.1.2.1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรกำรศึกษำและส่ิงก่อสร้ำง
ประกอบ

   24,000,000 บาท

(1) ก่อสร้ำงสนำมกีฬำพร้อมอัฒจนัทร์  1 งำน     24,000,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ
1.1.2.2 ค่ำปรับปรุงอำคำรกำรศึกษำและส่ิงก่อสร้ำง
ประกอบ

   21,759,700 บำท

(1) ค่ำปรับปรุงอำคำรกำรศึกษำและส่ิงก่อสร้ำง
ประกอบที่มีรำคำต่อหน่วย ต่ ำกวำ่ 10 ล้ำนบำท 
รวม 4 รำยกำร (รวม 4 หน่วย)

    21,759,700 บำท

(1.1) ปรับปรุงอำคำร 27 ชั้น 4    1 งำน       4,000,000 บำท  วทิยำลัยกำรดนตรี 
(ส ำนักงำนคณะ)

(1.2) ปรับปรุงอำคำร 6 ชั้น 14    1 งำน       8,500,000 บำท  กองอำคำรสถำนที่ฯ

(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร Digital 
Communication  1 งำน

      3,259,700 บำท คณะวทิยำกำรจดักำร 
(ประชำสัมพันธแ์ละกำร
ส่ือสำรฯ)

(1.4) ปรับปรุงศูนยอ์ำหำร อำคำร 22 
ชั้น 1  1 งำน

      6,000,000 บำท ส ำนักงำนอธกิำรบดี (งำน
บริหำรจดักำรรำยได้)
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ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15,353,400 บาท
1. งบลงทุน    15,353,400 บาท
1.1 ค่าครภุัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง    15,353,400 บาท
1.1.1 ค่าครภุัณฑ์    15,353,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ     15,353,400 บำท

(1) ครุภัณฑ์กำรศึกษำที่มีรำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 
ล้ำนบำท รวม 22 รำยกำร (รวม 60 หน่วย)

    10,953,400 บำท

(1.1) เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
(Spectrophotometer)  1 เคร่ือง

        436,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (จลุ
ชีววทิยำ)

 1.ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์จำกจลิุนทรีย ์1 ชุด

(1.2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขยำ่    1 ตู้         191,800 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (จลุ
ชีววทิยำ)

 1.ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์จำกจลิุนทรีย ์1 ชุด

(1.3) เคร่ืองตีบดละเอียด    1 เคร่ือง         184,500 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (จลุ
ชีววทิยำ)

 1.ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์จำกจลิุนทรีย ์1 ชุด

(1.4) เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อควำมดันสูง    1 
เคร่ือง

        235,400 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (จลุ
ชีววทิยำ)

 1.ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์จำกจลิุนทรีย ์1 ชุด

(1.5) เคร่ืองกล่ันน้ ำ  1 เคร่ือง           75,400 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (จลุ
ชีววทิยำ)

 1.ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์จำกจลิุนทรีย ์1 ชุด

(1.6) อ่ำงควบคุมอุณหภูมิ  1 อ่ำง           45,300 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (จลุ
ชีววทิยำ)

 1.ชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์จำกจลิุนทรีย ์1 ชุด

(1.7) เคร่ืองวเิครำะห์ก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์  
1 เคร่ือง

        550,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.8) เคร่ืองวเิครำะห์ก๊ำซไนโตรเจน  1 
เคร่ือง

        600,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.9) เคร่ืองวเิครำะห์ก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์  
1 เคร่ือง

        550,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.10) เคร่ืองควบคุมกำรปรับเทียบด้วย
ก๊ำซมำตรฐำน  1 เคร่ือง

        700,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.11) เคร่ืองผลิตอำกำศบริสุทธิ์    1 เคร่ือง         300,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.12) ก๊ำซมำตรฐำนส ำหรับเคร่ือง
ตรวจวดัก๊ำซ  1 ชุด

        180,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.13) ชั้นวำงชุดตรวจวเิครำะห์ก๊ำซพร้อม
ติดต้ังระบบสอบเทียบ  1 ชุด

          50,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.14) ตู้สถำนีตรวจวดัอำกำศแบบเคล่ือนที่
 พร้อมอุปกรณ์   1 ตู้

        160,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.15) ชุดเคร่ืองมือตรวจวดัควำมเร็วลม
และทิศทำงลม พร้อมเสำและแบตเตอร่ี  1
 ชุด

          95,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม)

 2.เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส 1 ชุด

(1.16) ชุดปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ  20 ชุด       2,000,000 บำท คณะวศิวกรรมศำสตร์ฯ 
(ภำควชิำวศิวกรรมศำสตร์)

 3.ชุดปฏิบัติกำรวศิวกรรมไฟฟ้ำพืน้ฐำนตำม
มำตรฐำนสภำวศิวกร 1 ชุด
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(1.17) ชุดปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์  20 ชุด       2,000,000 บำท คณะวศิวกรรมศำสตร์ฯ 
(ภำควชิำวศิวกรรมศำสตร์)

 3.ชุดปฏิบัติกำรวศิวกรรมไฟฟ้ำพืน้ฐำนตำม
มำตรฐำนสภำวศิวกร 1 ชุด

(1.18) เคร่ืองวเิครำะห์หำปริมำณไนโตรเจน
 โปรตีนในอำหำร   1 เคร่ือง

        599,200 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)

 4.ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์คุณภำพทำง
เคมี 1 ชุด

(1.19) เคร่ืองสกัดปริมำณไขมันในอำหำร  
1 เคร่ือง

        622,700 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)

 4.ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์คุณภำพทำง
เคมี 1 ชุด

(1.20) เคร่ืองสกัดหำปริมำณเส้นใยใน
อำหำร  1 เคร่ือง

        454,800 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)

 4.ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์คุณภำพทำง
เคมี 1 ชุด

(1.21) เตำเผำอุณหภูมิสูง    1 ชุด         192,600 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)

 4.ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์คุณภำพทำง
เคมี 1 ชุด

(1.22) ชุดวเิครำะห์หำปริมำณควำมชื้นใน
อำหำร  1 ชุด

        730,700 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)

 4.ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์คุณภำพทำง
เคมี 1 ชุด

(2) ชุดปฏิบัติกำรเคร่ืองกลไฟฟ้ำ    2 ชุด       3,000,000 บำท คณะวศิวกรรมศำสตร์ฯ 
(ภำควชิำวศิวกรรมศำสตร์)

 3.ชุดปฏิบัติกำรวศิวกรรมไฟฟ้ำพืน้ฐำนตำม
มำตรฐำนสภำวศิวกร 1 ชุด

(3) ชุดปฏิบัติกำรส่งจำ่ยก ำลังไฟฟ้ำ    1 ชุด       1,400,000 บำท คณะวศิวกรรมศำสตร์ฯ 
(ภำควชิำวศิวกรรมศำสตร์)

 3.ชุดปฏิบัติกำรวศิวกรรมไฟฟ้ำพืน้ฐำนตำม
มำตรฐำนสภำวศิวกร 1 ชุด

ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 13,162,000 บาท
1. งบลงทุน    13,162,000 บาท
1.1 ค่าครภุัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง    13,162,000 บาท
1.1.1 ค่าครภุัณฑ์    13,162,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ     13,162,000 บำท

(1) ครุภัณฑ์กำรศึกษำที่มีรำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 
ล้ำนบำท รวม 14 รำยกำร (รวม 14 หน่วย)

      5,662,000 บำท

(1.1) เคร่ืองระเหยสำรภำยใต้ควำมดันสูง  
1 เคร่ือง

        480,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (ศูนยว์จิยั
กัญชำและกัญชงเพือ่กำรแพทย)์

 1.ชุดปฏิบัติกำรสกัดสำรส ำคัญควำมบริสุทธิ์สูงจำก
สมุนไพร กัญชงและกัญชำ 1 ชุด

(1.2) เคร่ืองชั่ง 4 ต ำแหน่ง    1 เคร่ือง         150,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (ศูนยว์จิยั
กัญชำและกัญชงเพือ่กำรแพทย)์

 1.ชุดปฏิบัติกำรสกัดสำรส ำคัญควำมบริสุทธิ์สูงจำก
สมุนไพร กัญชงและกัญชำ 1 ชุด

(1.3) เคร่ืองชั่ง 2 ต ำแหน่ง    1 เคร่ือง           32,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (ศูนยว์จิยั
กัญชำและกัญชงเพือ่กำรแพทย)์

 1.ชุดปฏิบัติกำรสกัดสำรส ำคัญควำมบริสุทธิ์สูงจำก
สมุนไพร กัญชงและกัญชำ 1 ชุด

(1.4) เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรส ำหรับ
ของแข็ง   1 เคร่ือง

        500,500 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.5) เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรแบบกิ่งก้ำน  1
 เคร่ือง

        500,500 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.6) เคร่ืองหัน่สมุนไพรอเนกประสงค์  1 
เคร่ือง

        400,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.7) เคร่ืองล้ำงสมุนไพรแบบถังหมุน  1 
เคร่ือง

        584,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.8) ชุดเคร่ืองล้ำงสมุนไพรแบบสำยพำน  
1 ชุด

        590,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด
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(1.9) ถังปัน่สลัดน้ ำ  1 ถัง         325,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.10) เคร่ืองอบแห้งแบบถำดวำง    1 
เคร่ือง

        350,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.11) เคร่ืองอบแห้งแบบถำดหมุน  1 
เคร่ือง

        550,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.12) เคร่ืองปัน่ละเอียด  1 เคร่ือง           50,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.13) เคร่ืองบดแห้ง  1 เคร่ือง         650,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(1.14) อุปกรณ์ประกอบชุดเคร่ืองจกัร
ส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลดขนำด
สมุนไพรที่มีควำมแข็ง  1 ชุด

        500,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ 
(กำรแพทยแ์ผนไทย)

 3.ชุดเคร่ืองจกัรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลด
ขนำดสมุนไพรที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง  1 ชุด

(2) เคร่ืองอ่ำนปฏิกิริยำบนไมโครเพลทชนิดมัลติ
โมด  1 เคร่ือง

      2,200,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ฯ (เทคนิค
กำรแพทย)์

 2.เคร่ืองอ่ำนปฏิกิริยำบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด 
1 เคร่ือง

(3) ระบบกล่ันระดับโมเลกุลเพือ่แยกสำรมูลค่ำสูง 
 1 ชุด

      2,500,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ (ศูนยว์จิยั
กัญชำและกัญชงเพือ่กำรแพทย)์

 1.ชุดปฏิบัติกำรสกัดสำรส ำคัญควำมบริสุทธิ์สูงจำก
สมุนไพร กัญชงและกัญชำ 1 ชุด

(4) เคร่ืองแยกเก็บสำรสกัดจำกผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ  1 เคร่ือง

      2,800,000 บำท คณะวทิยำศำสตร์ (ศูนยว์จิยั
กัญชำและกัญชงเพือ่กำรแพทย)์

 1.ชุดปฏิบัติกำรสกัดสำรส ำคัญควำมบริสุทธิ์สูงจำก
สมุนไพร กัญชงและกัญชำ 1 ชุด
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