
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามงบประมาณแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

……………………………………………………………………… 

  หน้า 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ๑  
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒ 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓ 
 ๓.๑ การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๕  
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๔ 
 ๔.๑  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๘๔๕ เรื่อง อนุมัต ิ ๕ 
 ยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดและวิธีการ 
 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนบัสนุน (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่  
 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
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 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 มติคณะกรรมการ 
 
          รับรองรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามงบแผน่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งที่  ๑  
วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
…………………………… 

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.ปวิช    ผลงาม   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ ์  กรรมการ 
๓. นายสุวิทย์  มุดทะเล  กรรมการ 
๔. นางบุญเพ็ญ หงษท์อง  กรรมการ 
๕. นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม  กรรมการ 
๖. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นายกิตติพงษ์  พื้นพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายชาตรี  คนงานดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวพิกุล  ไชยชาติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวนันทยา  เกตุคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์    ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน   ติดราชการ 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ เครือหงษ์  ติดราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐   น. 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสืบเนื่องในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ จากรายการงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๔๒ รายการ มีการเบิกจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ครบทุกรายการจึงขอให้งานพัสดุ
แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากรายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จ านวน ๔๒ รายการ รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบมี จ านวน ๑๑ รายการ ดังต่อไปนี ้
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
๑. ชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชุดที่ ๑ วงเงินที่จัดท าสัญญา ๓๘๙,๗๕๐.- บาท 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๒. ปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการแก่นักศึกษาและบูรณาการงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา 
๖,๔๗๙,๑๔๕.๐๙ บาท 
๓. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา ๒,๕๘๙,๔๐๐.- บาท 
 คณะครุศาสตร ์
๔. ปรับปรุงอาคาร ๓๐ ชั้น ๑๓ จ านวน ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา ๔,๙๙๔,๗๕๓.๘๑ บาท 
๕. ปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร ๓๐ จ านวน ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
 วิทยาลัยการดนตร ี
๖. เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดแสดงวงมหาดุริยางค์ ๑ ชุด วงเงินที่
จัดท าสัญญา ๕,๐๓๔,๐๐๐.- บาท 
๗. ฮาร์พ (Harp) จ านวน ๑ ตัว วงเงินที่จัดท าสัญญา ๒,๙๘๕,๓๐๐.- บาท 
 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๘. ปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา ๒,๖๒๔,๐๐๐.- บาท 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๙. ปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร ๘ จ านวน ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา ๘๙๘,๐๐๐.- บาท 
๑๐. ปรับปรุงผนังกระจก อาคาร ๘ จ านวน ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา ๑,๖๗๖,๕๖๒.๕๐ บาท 
๑๑. ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๘ จ านวน ๑ งาน วงเงินที่จัดท าสัญญา 
๒,๔๒๙,๑๓๑.๖๒ บาท 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม สอบถามว่า จากรายการที่เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
สามารถกันเงินเหลื่อมปีได้หรือไม่ 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชีแ้จงว่า ตามหลักเกณฑ์การกันเงินเหลื่อมปีในปีที่ผ่านมาน้ัน กรณีที่มีคู่สัญญา
และมีการจัดท าใบ PO ในระบบ GFMIS Web Online แล้วทุกวงเงินสามารถกันเงินเหลื่อมปีได้ แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักเกณฑ์ดังกล่าวทางกรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ แจ้งเวียนให้
ทราบ 
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 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งเพิ่มเติมว่า จึงเป็นที่มาในการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ
รัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าว หลักเกณฑ์การก ากับติดตาม เร่งรัด เบิกจ่ายยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี ้ 
 ๑. รายจ่ายงบลงทุนที่มีวงเงินต่ ากว่า ๒ ล้านบาท ต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ 
(สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
 ๒. รายจ่ายงบลงทุนที่มีวงเงินสูงกว่า ๒ ล้านบาท ต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ 
(สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
 ดังนั้น หลังจากการประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและจัดส่งรายช่ือคณะกรรมการดังกล่าวให้งานพัสดุภายใน       วันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งงานพัสดุได้จัดท าแบบฟอร์มให้ทุกหน่วยงานแล้ว และทางมหาวิทยาลัยเองได้มีการ
จัดท าระบบสารสนเทศในการรายงานให้ท่านอธิการบดีทราบ ทุกระยะในแต่ละขั้นตอนว่าแต่ละหน่วยงานได้
ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดบ้างแล้ว เพื่อจะได้น าข้อมูลไปรายงานในการของบประมาณในปีถัดไปได้อีกด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๘๑ เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการซักซ้อมความเข้าใจการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มานั้น เพื่อให้เข้าใจในหนังสือเวียนดังกล่าวจึงขอให้งานพัสดุช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า ตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพร้อมที่จะจัดท าสัญญาหรือข้อตกลง
ได้ทันที กล่าวคือหน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หากกรณีที่
หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติได้ 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  สาระส าคัญในหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง
กับที่อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ขณะนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สิ้นปีงบประมาณทางมหาวิทยาลัย
สามารถเริ่มด าเนินการได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นปีงบประมาณแล้วจึงจะเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๔.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๙๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า ได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม
งบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบลงทุนมาทุกปีโดยในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ซึ่งจะ
พิจารณาจากผู้ที่ได้รับงบประมาณหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังต่อไปน้ี  
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ๒. คณะวิทยาการจัดการ 
 ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 ๔. วิทยาลัยการดนตร ี
 ๕. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๖. กองกลาง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 ๗. กองคลัง (งานรายได้) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๓ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตาม
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงขอให้งานพัสดุช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีประเด็นหลักอยู่ ๓ เรื่อง 
 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ๒. การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนในการด าเนินการ มีดังต่อไปนี้ 
๑. หน่วยงานวางแผน งบประมาณในการจัดซื้อ/จ้าง ทั้งปีงบประมาณ 
๒. ตรวจสอบวงเงินสินค้าหรือบริการรายการพัสด ุ
 ๒.๑ กรณีที่วงเงินสินค้าหรือบริการรายการพัสดุ มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐.- บาท 
 ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ดังต่อไปน้ี 
 ๒ . ๑ . ๑  ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SMEs ที่  
www.thaismegp.com ในพื้นที่จั งหวัดของหน่วยงานที่ตั้ งหรือจังหวัดอื่น ให้ เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการ SMEs ได ้
 ๒.๑ .๒  หากตรวจสอบรายการสินค้ าหรื อบริ การและ รายชื่ อผู้ ป ระกอบการ  SMEs ที่
www.thaismegp.com ทั้งประเทศแล้วไม่มี ให้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการทั่วไปได้เลย 
 ๒.๒ กรณีที่วงเงินสินค้าหรือบริการรายการพัสดุ มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐.- บาท 
 ๒ . ๒ . ๑  ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SMEs ที่  
www.thaismegp.com ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้ง หากมี SMEs จ านวน ๓ ราย ขึ้นไป ให้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกโดยเชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
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 ๒.๒.๒ ห า ก ต ร ว จ ส อบ ร า ย ก า ร สิ น ค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ www.thaismegp.com 
ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้ง หากมี SMEs ไม่ถึงหรือไม่ครบจ านวน ๓ ราย ให้เชิญจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วม
ด้วยโดยต้องเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานที่ตั้งก่อน แล้วให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้วิธีคัดเลือกโดยเชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
 ๒.๑.๓ ห า ก ต ร ว จ ส อบ ร า ย ก า ร สิ น ค้ าห รื อบ ริ ก า ร แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ผู้ป ร ะ ก อบ ก า ร ที่ 
www.thaismegp.com ทั้งประเทศแล้วไม่มี SMEs ให้ด าเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ หากมีผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs 
เสนอราคาสูงกวา่ราคาต่ าสุดของผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่เป็นผู้ประกอบการ SMEs นั้น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
๓. การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 
แบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อหลัก ดังต่อไปน้ี 
 ๑. การซื้อ    
 ๒. การจ้างก่อสร้าง    
 ๓. การจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างทั่วไป) 
๓.๑ การซื้อ 
 หน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ( TOR) โดยก าหนดพัสดุที่ ผลิต
ภายในประเทศ ๑๐๐ % โดยที่ต้องตรวจสอบและเช็ครายการสินค้าที่  www.mit.fti.or.th ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
 ๓ .๑ .๑ หากตรวจสอบรายการพัสดุที่ผลิตภายในประเทศมีมากกว่า ๓ ราย ให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยระบุเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ๓.๑.๒ หากด าเนินการตาม (๓.๑.๑) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีหรือมีไม่ถึง ๓ ราย หน่วยงานจะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได ้
 **** หากมีความจ าเป็น ต้องใช้สินค้าต่างประเทศ ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่ง
ชั้นพิจารณาก่อน ที่จะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 
 **** แต่หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา 
 ๓.๑.๓ เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ 
 ๓.๑.๔ กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหา
ครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
๓.๒ การจา้งก่อสร้าง 
 ๓.๒.๑ หน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (BOQ) และก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
 ให้หน่วยงานพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดใน
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (BOQ) ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 
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เช่น ปริมาณเหล็กที่จะต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาเป็นเหล็ก จ านวน ๕๐,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของ
ปริมาณเหล็กก็จะเท่ากับ ๔๕,๐๐๐ ตัน แล้วให้คิดเป็นมูลค่าว่าเป็นเงินเท่าไหร่ แล้วดูว่าครบร้อยละ ๖๐ ของ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการหรือยัง  
 ***หากตรวจสอบแล้วครบร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุทั้งโครงการ ก็ถือว่าถูกต้องครบถ้วน 
 ***หากตรวจสอบแล้วยังไม่ครบร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุทั้งหมด จะต้องหาพัสดุประเภทอ่ืนมา
ทดแทนเพื่อจะได้ครบร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุทั้งหมด 
 ๓.๒.๒ กรณีที่หน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ    
ไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจเหนอืขึ้นไปหนึ่งช้ันเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน 
๔.การตรวจรับพัสดุ  
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ 
 ๔.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
  ๔.๑.๑ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) 
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   (๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบน
สลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
๕. การจัดท ารายงานผล การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้จัดท ารายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามเอกสารภาคผนวก ๔) เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
๖. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่ได้บังคับ) 
 ๖.๑ หากหน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๒ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๖.๑ แล้วให้หน่วยงานตรวจสอบรายช่ือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได้ที่ 
http://gp.pcd.go.th 
 ๖.๓ เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่า พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหือบริการ
เพียงรายเดียวให้หน่วยงายจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้ังแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 หากด าเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ปรากฏรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองว่าเป็น
พัสดุที่มีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามวิธีการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อนึ่ง หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตรวจสอบรายการ
สินค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ต้องแนบหลักฐานในการสืบค้นหารายการสินค้าหรือบริการ
จากผู้ประกอบการ SMEs มาในต้นเรื่องด้วย 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการนี้ขอให้งานพัสดุ จัดท าโครงการให้ความรู้
ความเข้าใจแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย สอบถามในที่ประชุมว่า เนื่องจากทางคณะวิทย์ฯ มี
รายการครุภัณฑ์ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศและเป็นครุภัณฑ์เฉพาะทาง ถ้าตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีที่คณะวิทย์ฯ มีรายการครุภัณฑ์ที่เป็น 
คุณลักษณะเฉพาะทางซึ่งมีราคาต่อหน่วยเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป รายการดังกล่าวต้องให้อธิการบดีอนุมัติหรือ
ต้องให้ผู้มีอ านาจเหนือหนึ่งชั้นขึ้นไปเป็นผู้อนุมัติก่อนถึงจะด าเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ครั้งนี้ได้ หากต้อง
ให้ผู้มีอ านาจเหนือหนึ่งช้ันขึ้นไปเป็นผูอ้นุมัติจะต้องใช้ระยะเวลาในด้านเอกสารเป็นจ านวนกี่วัน 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า ถ้าตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิต
ในประเทศไทย (Made in Thailand) กรณีดังกล่าวต้องด าเนินการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและเสนอผู้มีอ านาจ
เหนือหนึ่งชั้นพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะก าหนด TOR ซึ่งผู้มีอ านาจเหนือหนึ่งชั้น หมายถึง ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนระยะเวลาในการด าเนินการด้านเอกสารที่จะส่งไปยัง
กระทรวงฯ อนุมัติก่อนที่จะก าหนด TOR ดังกล่าวนี้ งานพัสดุจะประสานข้อมูลดังกล่าวภายหลังจากประชุม
ครั้งนี้  
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ได้สอบถามในที่ประชุมว่า เนื่องจากในหนังสือเวียนฉบับนี้ ระบุว่า 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” เป็นผู้พิจารณา ดังนั้นค าว่า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” นั้นหมายถึงใคร ขอให้งานพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อจะได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม ได้สอบถามในที่ประชุมว่า หน่วยงานได้จัดท าค าขอตั้งรายการ
ครุภัณฑ์ไปเป็น จ านวน ๑ ชุด แต่เนื่องจากส านักงบประมาณได้อนุมัติโดยแจกแจงออกมาเป็นรายการ และได้
สอบถามไปยังกองนโยบายและแผนให้ข้อมูลมาว่า ให้จัดท ารายการเป็นรายการย่อยดังนั้นหน่วยงานจะต้องท า
เรื่องจัดซื้อเป็นรายการรวม หรือ รายการย่อย 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ชีแ้จ้งว่า หน่วยงานต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกรายการก่อนว่า
มีอยู่ในรายการสินค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่หากตรวจสอบแล้วพบว่า รายการ
ดังกล่าวอยู่ในรายการสินค้าหรือบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกรายการ หน่วยงานก็ด าเนินการ
จัดซื้อรวมรายการเป็น ๑ ชุดได้ หากตรวจสอบแล้วมีบางรายการไม่มีอยู่ในรายการสินค้าหรือบริการและ
รายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ก็สามารถแยกรายการดังกล่าวออกมาจัดซื้อเป็นรายการได้ 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลเป็นไปตามที่อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ได้กล่าวข้างต้น
ส่วนค าว่า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” เป็นผู้พิจารณา งานพัสดุจะสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งเพื่อให้
เกิดความชัดเจนและจะได้น ามาปฏิบัติต่อไป 
 นายอภิชาติ สิงห์ชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงบประมาณให้จ าแนกเป็นรายการส่วนใน
กระบวนการจัดซื้อหน่วยงานจะจัดซื้อรวมกันหรือแยกรายการ ก็ให้หน่วยงานบริหารจัดการได้เลย 
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 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้เร่ง
ด าเนินการถอดแบบรูปรายการว่าในโครงการมีการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือใช้เหล็ก แบบใดเพื่อที่จะมาเทียบกับ
รายการส าหรับงานก่อสร้าง โดยขอให้แจ้งรอบนี้ว่าแบบรูปรายการมีความพร้อมหรือยัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๔ การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า หลังจากที่ประชุมครั้งนี้ขอให้หน่วยงานไปด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลทุกรายการก่อนว่ามีอยู่ในรายการสินค้าหรือบริการและรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่เพื่อจะได้ก าหนดวิธีการจัดหาและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  
ซึ่งก าหนดส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส าหรับรายการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างให้ระบุเพิ่มเติมว่า แบบรูปรายการมีความพร้อมหรือยัง 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล สอบถามในที่ประชุมว่า กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๓ เรื่อง 
สามารถใช้ชุดคณะกรรมการกลุ่มเดียวกันทั้ง ๓ ชุด ได้หรือไม ่
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีคัดเลือก 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน           ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและกรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท ขึ้นไปให้ด าเนินการ
ส่งเรื่องให้งานพัสดุภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อที่งานพัสดุจะได้ด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างจนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ ดังนั้นจึงขอให้งานพัสดุแจ้งระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละวงเงินใช้ระยะเวลาจ านวนกี่วัน 
  นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการกรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีคัดเลือก ใช้ระยะเวลาด าเนินการดังต่อไปนี ้
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จ านวน ๓๘ วัน 
  กรณีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จ านวน ๔๘ วัน 
  กรณีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จ านวน ๕๐ วัน 
  กรณีวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท ขึ้นไป ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จ านวน ๕๘ วัน 
วิธีคัดเลือก 
  กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท ขึ้นไป ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จ านวน ๔๒ วัน 
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 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายการก่อสร้าง
สนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ จ านวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งตามเงื่อนไขของส านักงบประมาณ
รายการดังกล่าวก็ต้องลงนาม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเรื่อง
ด าเนินการจึงขอสอบถามความคืบหน้ารายการดังกล่าว 
 นายสุวิทย์ มุดทะเล ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาหาก
ด าเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาแล้ว ล าดับถัดไปก็จะเป็นการจัดท าประกาศผู้ชนะ ๗ วันท าการ (รอพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์) และล าดับถัดไปก็จะเป็นเป็นการจัดท าหนังสือแจ้งผู้ชนะเข้ามาจัดท าสัญญาภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งรายการดังกล่าวได้ก าหนดส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน หากนับจ านวนวันตาม
ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่มีการ้องเรียนเข้ามา คาดว่าจะสามารถส่งมอบแบบรูปรายการ
ดังกล่าวได้ประมาณวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม สอบถามในที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ ขณะนี้
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างในการออกแบบ ซึ่งหากดูจากระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการจนกว่าจะถึงขั้นตอนใน
การส่งมอบแบบรูปรายการ อาจจะล่วงเลยเง่ือนไขตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 นายอภิชาติ สิงห์ชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  หากส านักงบประมาณเคร่งครัด รายการดังกล่าวไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้นรายการดังกล่าวก็จะถูกพับงบประมาณไปหรือหากไม่พับงบประมาณ
ในไตรมาสที่ ๑ ก็อาจจะไปพับงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับส านักงบประมาณเป็น    ผู้พิจารณา
ต่อไป 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม สรุปเพิ่มเติมว่า เนื่องจากรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนพับ
งบประมาณ ดังนั้นจึงขอให้ทางฝ่ายเลขานุการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารืออีกครั้ง เพื่อจะได้เร่งรัดในการ
เตรียมข้อมูลจัดท าร่าง TOR บางส่วนไว้และอาจจะขอความอนุเคราะห์กับทางผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาจัดท า
แบบรูปรายการส่งมอบก่อนครบก าหนดในสัญญา 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล  แจ้งว่า เนื่องจากล าดับขั้นตอนระยะเวลาด าเนินการชัดเจน 
คณะกรรมการจะติดตามการด าเนินการตามนี้ แต่เนื่องด้วยมี ๒ หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ 
คณะวิทยาการจัดการและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า
รายงานการประชุมพร้อมทั้งแนบขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการส่งทั้ง ๒ หน่วยงาน เนื่องจากทั้ง ๒ หน่วยงาน 
เป็นทั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและเป็นทั้งเจ้าของงบประมาณ ต้องรับทราบโดยหลักการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า รายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้แต่ละ
หน่วยงานรับทราบและตรวจสอบรายการที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส านักงบประมาณได้แจก
แจงรายการโดยการแยกเป็นรายการจากที่หน่วยงานได้จัดท าค าขอตั้งเป็น จ านวน ๑ ชุด นั้นหากหน่วยงานจะ
มาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแยกเป็นทีละฎีกาเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงและเป็นผู้ขายรายเดียวจะได้หรือไม่ 
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 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า เนื่องจากรายการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงบประมาณได้
แจกแจงรายการออกมาเป็นรายการอยู่แล้ว หากหน่วยงานจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีวงเงินไม่เกิน 
๕ แสนบาทซึ่งก็จะเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖(๒)(ข) ก็สามารถด าเนินการได้แต่ต้องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
 นายชาตรี คนงานดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการแจกแจงรายการ
ออกมาเป็นรายการตามที่ส านักงบประมาณอนุมัติ หากหน่วยงานจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๕ แสนบาท หน่วยงานสามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา ๕๖(๒)(ข) ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง เพียงแต่ว่าหน่วยงานที่ได้รับรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท หลายรายการจะต้องจัดท าเอกสาร
ฎีกาเบิกจ่ายหลายชุด 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า หน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ส่งให้งานพัสดุภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 - ไม่มี – 
 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

          

กิตติพงษ์   ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
ผอ.วรรณดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ๓.๑ การด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง 
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ล ำดับ วงเงินงบประมำณ ก ำหนดรำคำกลำง พิจำรณำผล (เปิดซอง) ตรวจรับพัสดุ วิธีกำรจัดหำ

1 ชุดปฏบิัติกำรสกัดสำรส ำคัญควำมบริสทุธิ์สงูจำกสมุนไพร 5,962,000.00

กัญชงและกัญชำ 1 ชุด

เคร่ืองระเหยสำรภำยใต้ควำมดันสงู 1 เคร่ือง 480,000.00 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร  - 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร เฉพำะเจำะจง

2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน  - 2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน

3. อ.ดร.รัชนู เมยดง  - 3. อ.ดร.รัชนู เมยดง

เคร่ืองชั่ง 4 ต ำแหน่ง 1 เคร่ือง 150,000.00 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร  - 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร เฉพำะเจำะจง

2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน  - 2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน

3. อ.ดร.รัชนู เมยดง  - 3. อ.ดร.รัชนู เมยดง

เคร่ืองชั่ง 2 ต ำแหน่ง 1 เคร่ือง 32,000.00  -  - 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร เฉพำะเจำะจง

 -  - 2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน

 -  - 3. อ.ดร.รัชนู เมยดง

ระบบกลั่นระดับโมเลกุลเพ่ือแยกสำรมูลค่ำสงู 1 ชุด 2,500,000.00 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร 1.อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสขุ 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร ประกวดรำคำ

2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน 2.อ.ดร.ภัสรำวดี เผ่ำจินดำ 2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน (e-bidding)

3. อ.ดร.รัชนู เมยดง 3.ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ 3. อ.ดร.รัชนู เมยดง

เคร่ืองแยกเก็บสำรสกัดจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 1 เคร่ือง 2,800,000.00 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร 1.อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสขุ 1. ผศ.ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร ประกวดรำคำ

2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน 2.ผศ.ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ 2. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน (e-bidding)

3. อ.ดร.รัชนู เมยดง 3.ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ 3. อ.ดร.รัชนู เมยดง

2 เคร่ืองอ่ำนปฏกิิริยำบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด 1 เคร่ือง 2,200,000.00 1.ผศ.ปิยะรัตน์ จิตร์ภิรมย์ 1.ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญำณิน 1.อ.นันทวดี  เนียมนุย้ ประกวดรำคำ

2.อ.ดร.อัฐพันธุ์ หมอช้ำง 2.อ.จุฬำลักษณ์ น้อยพ่วง 2.ผศ.ปิยะรัตน์ จิตร์ภิรมย์ (e-bidding)

3.อ.ดร.เกวลิน วงศ์โถง 3.อ.อฑิตยำ โรจนสโรช 3.อ.พรพรรณ โพธิ์ไกร

รำยกำร

กำรด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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ล ำดับ วงเงินงบประมำณ ก ำหนดรำคำกลำง พิจำรณำผล (เปิดซอง) ตรวจรับพัสดุ วิธีกำรจัดหำ

3 ชุดเคร่ืองจักรส ำหรับกระบวนกำรล้ำง และลดขนำดสมุนไพร 5,000,000.00 1.อ.เพชรน้ ำผ้ึง รอดโพธิ์ 1.ผศ.ดร.อัจฉรำ แก้วน้อย 1.อ.เพชรน้ ำผ้ึง รอดโพธิ์ ประกวดรำคำ

ที่มีควำมแข็ง และท ำแห้ง 1 ชุด 2.อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ 2.อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ 2.อ.อำวุธ หงษ์ศิริ (e-bidding)

3.อ.อำวุธ หงษ์ศิริ 3.อ.ชำรินันท์ แจงกลำง 3.อ.บุญหลง ศรีบัว

4 ชุดปฏบิัติกำรตรวจสอบและพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 1,168,400.00 1.ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 1.ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 1.อ.ดร.รัชนู เมยดง ประกวดรำคำ

จำกจุลินทรีย์ 1 ชุด 2.ผศ.ศิริพร ทิพย์สงิห์ 2.ผศ.ศิริพร ทิพย์สงิห์ 2.ผศ.จรัญ ประจันบำล (e-bidding)

3.นำยอนุสรณ์ มำดวง 3.นำยอนุสรณ์ มำดวง 3.อ.สถิตย์ พันวิไล

5 เคร่ืองตรวจวัดแก๊ส 1 ชุด 3,185,000.00 1.ผศ.ดร.มำลี ลิขิตชัยกุล 1.ผศ.ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ 1.ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหำ ประกวดรำคำ

2.ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน 2.อ.ชัชนันท์ อินเอ่ียม 2.ผศ.ดร.มำลี ลิขิตชัยกุล (e-bidding)

3.อ.ดร.สรำยุทธ คำน 3.ผศ.ดร.ชยำรัตน์ ศรีสนุนท์ 3.อ.ดร.สรำยุทธ คำน

6 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏบิัติกำรวิเครำะห์คุณภำพทำงเคมี 1 ชุด 2,600,000.00 1.อ.สดุำ ชูถิ่น 1.ผศ.ดร.ธิดำ อมร 1.ผศ.ดร.กำญจนำ เหลืองสวุำลัย ประกวดรำคำ

2.ผศ.ดร.กำญจนำ เหลืองสวุำลัย 2.อ.สดุำ ชูถิ่น 2.ผศ.วรพันธ์ บุญชัย (e-bidding)

3.อ.ดร.กุหลำบ สทิธิสวนจิก 3.อ.ดร.กุหลำบ สทิธิสวนจิก 3.อ.ดร.ทิพรักษ์ วงษำดี

กำรด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำยกำร
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1. อ.ประภวษิณ์ุ พนัสทรัพยสุ์ข 1. อ.ประภวษิณ์ุ พนัสทรัพยสุ์ข 1. อ.ดร.ชัยวชิญ์ ม่วงหมี 1. อ.ประภวษิณ์ุ พนัสทรัพยสุ์ข

2. นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ 2. นายสาธติ ศิลารักษ์ 2. ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 2. น.ส.ลลิตา เพชรนุ้ย

3. อ.รัตนา บุญอ่วม 3. อ.รัตนา บุญอ่วม 3. นายจรีนัย แดงดี 3. นายธรีนัย ฉิมพสุทธิ์

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital 
Communication จ้านวน 1 งาน

3,259,700.00 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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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดครภุัณฑ์ การศึกษา

1. อ.ธรีาพร ปฏิเวธวทิูร 1. ผศ.ณัฏฐกิตต์ิ เหมทานนท์ 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

2. อ.สุพัตรา ทรัพยสิ์นโอฬาร 2. ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวฒัน์ 2. อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่

3. อ.วชิชุมาเตชะสิริวชิัย 3. ผศ. ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล 3. ผศ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย

1. อ.ธรีาพร ปฏิเวธวทิูร 1. ผศ.ณัฏฐกิตต์ิ เหมทานนท์ 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

2. อ.สุพัตรา ทรัพยสิ์นโอฬาร 2. ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวฒัน์ 2. อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่

3. อ.วชิชุมาเตชะสิริวชิัย 3. ผศ. ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล 3. ผศ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย

1. อ.ธรีาพร ปฏิเวธวทิูร 1. ผศ.ณัฏฐกิตต์ิ เหมทานนท์ 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

2. อ.สุพัตรา ทรัพยสิ์นโอฬาร 2. ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวฒัน์ 2. อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่

3. อ.วชิชุมาเตชะสิริวชิัย 3. ผศ. ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล 3. ผศ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย
4 เคร่ืองวดัสีในอาหารเหลว จ านวน 1 

เคร่ือง
60,000

- -
1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

1. อ.ธรีาพร ปฏิเวธวทิูร 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

2. อ.สุพัตรา ทรัพยสิ์นโอฬาร 2. อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่

3. อ.วชิชุมาเตชะสิริวชิัย 3. ผศ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย
6 เคร่ืองหาปริมาณความชื้น จ านวน 1 

เคร่ือง
70,000

- -
1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

7 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 อ่าง 42,000
- - 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต - เฉพาะเจาะจง

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

5 เคร่ืองวดัค่าความหนืดในอาหารเหลว
 จ านวน 1 เคร่ือง

175,000

- -

เฉพาะเจาะจง

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

2 ตู้แช่อุณหภูมิต่ า (ชนิดต้ังโต๊ะ) จ านวน
 1 ตู้

720,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

3 เคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็ง จ านวน 1 
เคร่ือง

650,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

1 ตู้แช่อุณหภูมิต่ า (ชนิดต้ังพืน้) จ านวน
 1 ตู้

650,000        

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 เคร่ืองวดั Hand refractometer 
(เคร่ืองวดัความเค็มชนิดพกพา) 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,400

- -

1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

9 เคร่ืองวดั Hand refractometer 
(เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ชนิดพกพา) 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000

- -

1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

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

80,000

- -

1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

- เฉพาะเจาะจง
เบิกจา่ยภายใน 

31/ธ.ค./64

1. อ.ธรีาพร ปฏิเวธวทิูร 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

2. อ.สุพัตรา ทรัพยสิ์นโอฬาร 2. อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่

3. อ.วชิชุมาเตชะสิริวชิัย 3. ผศ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย

1. อ.ธรีาพร ปฏิเวธวทิูร 1. อ.ขวญัฤทัย สุนทรธรรมรัต

2. อ.สุพัตรา ทรัพยสิ์นโอฬาร 2. อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่

3. อ.วชิชุมาเตชะสิริวชิัย 3. ผศ.ราชนิรันดร์ ดวงชัย

1. รศ.ดร.สุริยา พันธโ์กศล 1. ผศ.ดร.เศรษฐวทิย ์แสงทิพย์ 1. ผศ.พีรวจัน์ มีสุข

2. ผศ.พรชัย พรหฤทัย 2. อ.นฏกร สิริมงคลกาล 2 อ.ประจกัษ์ บุญภักดี

3. ผศ.ดร.นพนันท์ เมืองเหนือ 3. อ.กวนิชัย ต้องตรงทรัพย์ 3. ผศ.พรชัย พรหฤทัย

1. รศ.ดร.สุริยา พันธโ์กศล 1. ผศ.ดร.เศรษฐวทิย ์แสงทิพย์ 1. ผศ.พีรวจัน์ มีสุข

2. ผศ.พรชัย พรหฤทัย 2. อ.นฏกร สิริมงคลกาล 2 อ.ประจกัษ์ บุญภักดี

3. ผศ.ดร.นพนันท์ เมืองเหนือ 3. อ.กวนิชัย ต้องตรงทรัพย์ 3. ผศ.พรชัย พรหฤทัย

1,400,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

13 ชุดปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า จ านวน 
2 ชุด

3,000,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

12 เคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้สภาวะ
สุญญากาศแบบแนวเอียง จ านวน 1 
เคร่ือง

400,000

- -

เฉพาะเจาะจง

14 ชุดปฏิบัติการส่งจา่ยก าลังไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด

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

200,000

- -

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. รศ.ดร.สุริยา พันธโ์กศล 1. ผศ.ดร.เศรษฐวทิย ์แสงทิพย์ 1. ผศ.พีรวจัน์ มีสุข

2. ผศ.พรชัย พรหฤทัย 2. อ.นฏกร สิริมงคลกาล 2 อ.ประจกัษ์ บุญภักดี

3. ผศ.ดร.นพนันท์ เมืองเหนือ 3. อ.กวนิชัย ต้องตรงทรัพย์ 3. ผศ.พรชัย พรหฤทัย

1. รศ.ดร.สุริยา พันธโ์กศล 1. ผศ.ดร.เศรษฐวทิย ์แสงทิพย์ 1. ผศ.พีรวจัน์ มีสุข

2. ผศ.พรชัย พรหฤทัย 2. อ.นฏกร สิริมงคลกาล 2 อ.ประจกัษ์ บุญภักดี

3. ผศ.ดร.นพนันท์ เมืองเหนือ 3. อ.กวนิชัย ต้องตรงทรัพย์ 3. ผศ.พรชัย พรหฤทัย

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้ า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

15 ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า จ านวน 20 
ชุด

2,000,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

16 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
20 ชุด

2,000,000

-

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

หมวดครภุัณฑ์ การศึกษา

5 ตะโพนไทย ประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 
ใบ

70,000          
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1 รำงระนำดเอกประดับมุกไฟรอบรำง 
จ ำนวน 1 รำง

250,000        

-

เฉพำะเจำะจง1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

4 ฆ้องวงเล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

150,000        

-

เฉพำะเจำะจง

3 ฆ้องวงใหญ่ประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

150,000        

-

2 รำงระนำดทุ้มประดับมุกไฟรอบรำง 
จ ำนวน 1 รำง

250,000        

-

เฉพำะเจำะจง

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

6 กลองทัดประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี
และไม้ทัดกลองประดับมุกไฟ 
จ ำนวน 1 คู่

350,000

-

เฉพำะเจำะจง

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

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

7 กลองแขกประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี
 จ ำนวน 1 คู่

90,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

12 ชุดโทนชำตรีและกลองตุ๊กประดับ
มุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

50,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

13 ปี่ใน ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

14 ปี่ชวำ ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

11 ฆ้องโหม่งดึกด ำบรรพ์ พร้อม
กระจังประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

300,000

-

เฉพำะเจำะจง

9 ระนำดทุ้มเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1รำง

200,000

-

เฉพำะเจำะจง

10 กระจังโหม่งประดับมุกไฟ ลำย
ครุฑยุดนำค พร้อมลูกลงรักปิด
ทองและไม้ตี จ ำนวน 1 ชุด

250,000

-

เฉพำะเจำะจง

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

8 ระนำดเอกเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1รำง

200,000

-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

Administrator
Line

Administrator
Text Box
- ๒๑ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ วิทยาลัยการดนตรี

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

15 ปี่มอญ ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

16 ซอด้วง ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง 
พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 คัน

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

17 ซออู้ ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง 
พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 คัน

50,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

18 ซอสำมสำย ทวนมุกไฟ ลงรักปิด
ทอง พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 คัน

60,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

19 ซอสำมสำยหลิบ ทวนมุกไฟ ลงรัก
ปิดทอง พร้อมกล่องใส่ จ ำนวน 1 
คัน

50,000

- เฉพำะเจำะจง
เบิกจำ่ยภำยใน 

31/ธ.ค./64

20 ปี่ไฉนประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 เลำ 10,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

21 ปี่นอกประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 เลำ 20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

22 ปี่นอกต  ำประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 
เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

23 ปี่กลำงประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 เลำ 20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

24 ปี่ในเสียงบ้ำนพำทยโกศล ประดับ
มุก จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

25 ขิมผีเส้ือ 7 หย่อง ประดับมุกไฟ 
จ ำนวน 1 ตัว

80,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

26 ชุดเครื องดนตรีในวงเครื องสำย 
หลิบประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

27 ขลุ่ยเพียงออประดับมุกไฟ 
ประกอบเขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี
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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

28 ขลุ่ยรองประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

29 ขลุ่ยหลิบประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

30 ขลุ่ยกรวดประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

31 ขลุ่ยอู้ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยว
สัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

32 ขลุ่ยคีย์ c ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

33 ขลุ่ยคีย์ Bb ประดับมุกไฟ 
ประกอบเขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

34 ขลุ่ยคีย์ A ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

35 ขลุ่ยคีย์ G ประดับมุกไฟ ประกอบ
เขี้ยวสัตว์ จ ำนวน 1 เลำ

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

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

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

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

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

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

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

39 รำงระนำดเอก มโหรี ลงรักปิดทอง
 พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

40 รำงระนำดทุ้มมโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

41 ฆ้องกลำง ลงรักปิดทอง พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
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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

42 ฆ้องวงเล็กมโหรี ลงรักปิดทอง 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1 วง

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

43 ระนำดเอกเหล็กมโหรี ลงรักปิด
ทอง พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 
รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

44 ระนำดทุ้มเหล็กมโหรี ลงรักปิดทอง
 พร้อมผืนและไม้ตี จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

45 โทน ร ำมะนำ ลงรักปิดทอง 
จ ำนวน 1 ชุด

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

46 กลองสองหน้ำ จ ำนวน 5 ใบ 30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

47 ตะโพนไทย จ ำนวน  5 ใบ 35,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

48 ระนำดเอกเขียนลำยร่วมสมัย คีย์ 
Bb จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

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

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

50 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ Bb และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

51 ฆ้องวงเล็ก เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ Bb และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

52 ระนำดเอกเขียนลำยร่วมสมัย คีย์ 
c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

53 ระนำดทุ้ม เขียนล ำยร่วมสมัย คีย์ 
c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

54 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ c และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
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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

55 ฆ้องวงเล็ก เขียนลำยร่วมสมัย 
พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ c และไม้ตี 
จ ำนวน 1 วง

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

56 ขิมคำงหมู 14 หย่องส ำหรับวง
ดนตรีร่วมสมัย จ ำนวน 10 ตัว

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

57 ระนำดเอกเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

58 ระนำดทุ้มเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ c จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

59 ระนำดเอกเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ Bb จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

60 ระนำดทุ้มเหล็กเขียนลำยร่วมสมัย
 คีย์ Bb จ ำนวน 1 รำง

30,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

61 อุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรมทำง
ดนตรีศึกษำ จ ำนวน 1 ชุด

10,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

62 ที ปักซอสำมสำยส ำหรับนั งบรรเลง
 ลงรักปิดทอง จ ำนวน 2 ชุด

6,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

63 กลองไทโกะ และกลองส ำหรับกำร
แสดงร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

80,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

64 พิณเขมรแบบโบรำณ จ ำนวน 1 ตัว 15,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

65 โต๊ะวำงเครื องดนตรีไทยส ำหรับ
ออกงำน จ ำนวน 1 ชุด

40,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

66 ฆ้องหุ่ยคีย์ c ส ำหรับกำรแสดง
ร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

67 ฆ้องหุ่ยคีย์ Bb ส ำหรับกำรแสดง
ร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
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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

68 ชุดเครื องดนตรีวงเถิดเทิง กลอง
ยำว จ ำนวน 1 ชุด

20,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 1. ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน 1. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 1. ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

2. นำยรักเกียรติ วงศ์กลำง 2. นำยวรพจน์ ทิพยถ์นอม 2. นำงสำวลลิตำ เพชรนุ้ย 2. นำยวรพจน์ ทิพยถ์นอม

3. ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงำม 3. ผศ.ดร.ณัฐศรัณย ์ทฤษฎิคุณ 3. ผศ.ดร.ธติิ ทัศนกุลวงศ์

หมายเหตุ : คณะกรรมกำร พิจำรณำผล (เปิดซอง) ห้ำมซ้ ำ กับ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์

1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง
2. ผศ.เชำวน์มนัส ประภักดี 

3. ผศ.สุธ ีจนัทร์ศรี

69 ปรับปรุงอำคำร 27 ชั้น 4 จ ำนวน 1 
งำน

      4,000,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)หรือ

วธิคัีดเลือก

ลงนำมภำยใน 
31/ธ.ค./64

1. ผศ.ธนำธปิ เผ่ำพันธุ์
2. ผศ.ต้ังปณิธำน อำรีย์

3. ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
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การด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของ กองอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม

ที่ รายการ

ก าหนดราคากลาง พิจรณา(เปดิซอง) ตรวจรบัพัสดุ ควบคุมงาน

1 ครุภณัฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมละปฏบิติัการ  1 ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน อ.ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ นางอัมภาพร รับขวญั นายสุวทิย์ มุดทะเล

12 ชั้น 1 งาน 2 นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ ผศ.อารีย์  รุ่งแสง นายนิวฒัน์ เจริญศิริ

3 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง นายสุวทิย์ มุดทะเล นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ

2 ติดม่านม้วนอาคารเรียนรวมละปฏบิติัการ 12 ชั้น 1 อ.จักฤษณฺ  พนาลี กรรมการ(จัดซ้ือจัดจ้าง) นายสุวทิย์ มุดทะเล นายรักเกียรติ วงศ์กลาง

1 ชุด 2 นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ นส.ณัฐมน จิณะไชย ผศ.อารีย์  รุ่งแสง

3 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง นายนิวฒัน์ เจริญศิริ

3 ติดฟล์ิมกรองแสงอาคารเรียนรวมละปฏบิติัการ 1 อ.จักฤษณฺ  พนาลี กรรมการ(จัดซ้ือจัดจ้าง) นายสุวทิย์ มุดทะเล นายรักเกียรติ วงศ์กลาง

12 ชั้น 1 ชุด 2 นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ นส.ณัฐมน จิณะไชย ผศ.อารีย์  รุ่งแสง

3 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง นายนิวฒัน์ เจริญศิริ

4 ระบบกล้องวงจรปดิส าหรับรักษาความปลอดภยัทั่วไป 1 อ.ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ นายสุวทิย์ มุดทะเล อ.ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ นายชาญชัย ค าปอ้ง

2 อ.จักฤษณฺ  พนาลี นายนิวฒัน์ เจริญศิริ นายบญุส่ง โพธิก์ระสัง

3 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง นส.ณัฐมน จิณะไชย นายชาญชัย ค าปอ้ง

4
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***หมายเหตุ *** คณะกรรมการเปิดซองจะเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งบประมาณ
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การด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของ กองอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม

ที่ รายการ

ก าหนดราคากลาง พิจรณา(เปดิซอง) ตรวจรบัพัสดุ ควบคุมงาน

1 ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ 1 งาน 1 ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน อ.ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ ผศ.สายัณ พทุธลา ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน

2 อ.พเิชษฐ์ มีมะแม นายสุวทิย์ มุดทะเล อ.ขวญัชัย  ช้างเกิด นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ

3 นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ อ.พเิชษฐ์ มีมะแม นายประสิทธิ ์ทองสิน นส.ลลิตา เพชรนุ้ย

4 นายนิวฒัน์ เจริญศิริ นายดนัยณัฐย์ เนตรบกิร

5 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง

2 ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 14 1 อ.ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ อ.พเิชษฐ์ มีมะแม ผศ.ดร.พษิณุ บางเขียว อ.จักฤษณฺ  พนาลี

2 นส.ลลิตา เพชรนุ้ย นส.ณัฐมน จิณะไชย นายสุวทิย์ มุดทะเล นส.ลลิตา เพชรนุ้ย

3 นายสุขสันต์ แสงมาศ นายนิวฒัน์ เจริญศิริ นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ นายสุขสันต์ แสงมาศ

4 นายประสิทธิ ์ทองสิน

5 นายรักเกียรติ วงศ์กลาง

***หมายเหตุ *** คณะกรรมการเปิดซองจะเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้
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หมวดครุภัณฑ์
วิธีการจัดหา ชี้สถานที่

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ

หมวด (สิ่งก่อสร้าง)

วงเงนิ

งบประมาณ
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การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบลงทนุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณแผ่นดิน

1 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์ห้องประชมุออนไลน์ขนาด
กลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบติัการ 12 ชั้น จ านวน 5 เคร่ือง

51,500                              
-  - 

1. เกษม  ประดาสุข เฉพาะเจาะจง เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

2 ชดุขาแขวนห้องประชมุออนไลน์ขนาดกลางอาคารเรียนรวมและ
ปฏิบติัการ 12 ชั้น จ านวน 10 ชดุ

65,000                              
- -

1. เกษม  ประดาสุข เฉพาะเจาะจง เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

1.นายวุฒิวัฒน์  เดชเรือง 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายอนุวัฒน์  โชติมณี 2.นายอนุวัฒน์  โชติมณี
3.นายสุชล  สมประสงค์ 3.นายสาธติ ศลิารักษ์

1.นายสืบยศ สินบวั 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายสุชล สมประสงค์ 2.นายสุชล สมประสงค์

3.นายนวชาต  แก้วประชา 1.นายวุฒิวัฒน์  เดชเรือง

1.นายฐติิวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์ 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายนวชาต  แก้วประชา 2.นายนวชาต แก้วประชา

3..นายอนุวัฒน์  โชติมณี 1.นายฐติิวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

1.นายสุชล สมประสงค์ 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายสาธติ ศลิารักษ์ นายอนุวัฒน์  โชติมณี

3.นายนวชาต  แก้วประชา 1.นายสืบยศ สินบวั

1.นายวุฒิวัฒน์  เดชเรือง 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายอนุวัฒน์  โชติมณี 2.นายสุชล สมประสงค์

2.นายสุชล สมประสงค์ 1.นายวุฒิวัฒน์  เดชเรือง

1.นายสืบยศ สินบวั 1.นายสืบยศ สินบวั 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายสาธติ ศลิารักษ์ 2.นายอนุวัฒน์  โชติมณี 2.นายนวชาต แก้วประชา

3.นายนวชาต  แก้วประชา 3.นายสาธติ ศลิารักษ์ 1.นายฐติิวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

1.นายฐติิวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์ 1.นายฐติิวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์ 1.นายเกษม  ประดาสุข

2.นายสาธติ ศลิารักษ์ 2.นายสุชล สมประสงค์ 2.นายอนุวัฒน์  โชติมณี

3.นายนวชาต  แก้วประชา 3.นายสาธติ ศลิารักษ์ 1.นายสืบยศ สินบวั

* หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

ล้าดับ รายการ วงเงินงบประมาณ

ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ

วิธีการจดัหา ก้าหนดการเบิกจา่ย
ก้าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง)* ตรวจรับพัสดุ*

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาห้องประชมุออนไลน์ขนาดกลางอาคาร
เรียนรวมและปฏิบติัการ 12 ชั้น จ านวน 5 เคร่ือง

                            125,000

-

เฉพาะเจาะจง

เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

4 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายห้องประชมุออนไลน์
ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบติัการ 12 ชั้น จ านวน 5 เคร่ือง

145,000                            

-

เฉพาะเจาะจง เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

5 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิว้ จ านวน 15 เคร่ือง

415,500                            

-

เฉพาะเจาะจง

เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

6 เคร่ืองเลอืกและสลบัสัญญาณภาพ HDMI จ านวน 5 เคร่ือง                             475,000

-

เฉพาะเจาะจง เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

7 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย จ านวน 15 เคร่ือง 498,000                            

-

เฉพาะเจาะจง

8/9/2021
ศภุลกัษณ์ หนันเปีย่ม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองกลาง ส านักงานอธกิารยดี

8 กลอ้งวีดีโอห้องประชมุออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบติัการ 12 ชั้น 5 กลอ้ง

675,000                            ประกวดราคา
(e-bidding)หรือวิธคีัดเลอืก

เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

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

1,008,000                         ประกวดราคา(e-bidding) เบกิจ่ายภายใน 31/
ธ.ค./64

Administrator
Text Box
- ๒๙ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ งานบรหิารจัดการรายได้

หมวดครภุัณฑ์ ค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1. อาจารยจ์กัฤษณ์  พนาลี 1.อาจารยว์ชิียร  ทุวลิา 1. รศ.สายณั  พุทธลา 1. อาจารยว์เิชียร  ทุวลิา

2. นายทวศัีด์ิ   แสงมาศ 2.นายสุวทิย ์ มุดทะเล 2. ผศ.ดร.ชัชศรัณย ์ จติคงคา 2. นายประสิทธิ์  ทองสิน

3. นายรักเกียรติ   วงศ์กลาง 3.นายนิวฒัน์  เจริญศิริ 3. อาจารยจ์กัฤษณ์  พนาลี 3.นายทวศัีด์ิ   แสงมาศ

4. นายสุขสันต์  แสงมาศ

5.นางสาวสุภาพร  แผ้วสะอาด

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปรับปรุงศูนยอ์าหาร อาคาร 22 ชั น 1
 จ้านวน 1 งาน

1 6,000,000.00  

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
วิธกีารจัดหา

ประกวดราคา
(e-bidding) 

หรือวธิคัีดเลือก)

ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64
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 วาระที่ ๔.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๘๔๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบบัที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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การจัดซือ
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การจัดจ้างก่อสร้าง
จัดหำร่าง TOR
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การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
จัดทำร่าง TOR

f --------------------------------------------------J ----------------------------------- 1-------------------------■9------------------------------------------------------------*
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ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
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