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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ตามที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่ง
ได้เริ่มด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น หน่วยงานมีการด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ครบถ้วนทุกรายการแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดท ารายละเอียด TOR และด าเนินการส่งเรื่องตัดเงินและ
จองงบ ที่กองนโยบายและแผน ซึ่งงานพัสดุจะมีการแจ้งแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากมีหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๘๔๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า ในการประชุมครั้งที่ ๑ ได้มีการเน้นย้ าเรื่องการด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วดังนั้น  จึงขอให้งานพัสดุ
ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมครั้งที่ ๑ มติที่ประชุมได้มีการก าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ได้มีการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ครบถ้วนทุกรายการ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๑ ได้ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการสืบค้นรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสืบค้นมาในต้นเรื่องด้วย และขอแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วน
ของการนับแต้มการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ นั้น หมายถึง การนับจากการจัดซื้อ
จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากที่หน่วยงานทั้งหมดมีการส่งรายชื่อ
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มานั้น วิทยาลัยการดนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรายการครุภัณฑ์
ดนตรีจ านวนมากได้ด าเนินการสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดกลุ่มประเภทรายการครุภัณฑ์ออกเป็น จ านวน ๓ เรื่อง 
ส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ก็ได้ด าเนินการสอดคล้องและครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า จากภาพรวมในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่ง เป็นไปตาม
แผนที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้นภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานจะต้องด าเนินการจองงบและตัดยอดที่กอง
นโยบายและแผน และส่งเรื่องให้งานพัสดุด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งก็จะอยู่ในขั้นตอนที่หน่วยงานต้อง
ด าเนินการจัดท าราคากลางพร้อมทั้งก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของพัสดุ (TOR) ดังนั้นจึงขอสอบถามในที่
ประชุมว่า มีหน่วยงานใดที่มีแนวโน้มที่จะด าเนินการไม่ทันตามก าหนดหรือติดปัญหาในการจัดท าราคากลาง
และก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของพัสดุ (TOR) บ้าง 
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 นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม แจ้งว่า หน่วยงานได้รับจัดสรรงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ซึ่งมรีายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จ านวน ๓๐ เครื่อง ซ่ึงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาจะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่พอมาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
หลักเกณฑ์จะให้ใช้วิธีคัดเลือก จากที่ผ่านมาเคยด าเนินการแล้วเกิดการร้องเรียนและหน่วยงานสามารถตอบ
ประเด็นที่ร้องเรียนได้ หากปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวฯ จะมีบริษัทอ่ืนๆ ที่หน่วยงานไม่ได้เชิญให้เข้ามาร่วม
เสนอราคาจะสามารถเข้ามาร้องเรียนได้หรือไม ่
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ด้วยรายการดังกล่าวเป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง หากหน่วยงาน
ก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของพัสดุ (TOR)  และไปตรวจสอบรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs มีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ก็จะใช้วิธีคัดเลือก หากตรวจสอบแล้วมีไม่ถึง ๖ รายก็จะใช้วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า ตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น หากหน่วยงานได้
ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุ (TOR) แล้วพบว่า รายละเอียดพัสดุตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก แต่หาก
ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ (TOR) แล้วพบว่า รายละเอียดพัสดุไม่ตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs หรือมีไม่ถึง ๖ ราย หน่วยงานสามารถจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กรณีที่เป็นการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกส าหรับบริษัทรายอ่ืนๆ ที่หน่วยงานไม่ได้จัดท าหนังสือเชิญให้เข้ามาเสนอ
ราคาจะไม่สามารถร้องเรียนได้  
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งเพ่ิมเติมว่า การที่หน่วยงานจะเลือกใช้วิธีการจัดหาวิธีใดนั้น ต้องยึด
ความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงานเป็นที่ตั้งก่อน จากนั้นให้หน่วยงานได้ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุ (TOR) 
แล้วพบว่า รายละเอียดพัสดุตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ 
ราย หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก แต่หากตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ (TOR) แล้ว
พบว่า รายละเอียดพัสดุไม่ตรงกับรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีไม่ถึง ๖ ราย 
หน่วยงานสามารถจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งส าหรับระยะเวลาในการ
ด าเนินการนั้นวิธีคัดเลือก จะมีระยะเวลาในการด าเนินการสั้นกว่าวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
 นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม แจ้งว่า หน่วยงานจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ไปก่อน หากมีการร้องเรียนใน
ประเด็นใดนั้น กใ็ห้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ส าหรับประเด็นการร้องเรียน ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียด
ของพัสดุ (TOR) ให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อนที่จะจัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังบริษัทต่าง ๆ นั้น เพ่ือลดปัญหา
หรือประเด็นที่จะถูกร้องเรียนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๔/ว ๘๔๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๔/ว ๘๔๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
นั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานได้น าไปศึกษาเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องที่ต้องน ามาปฏิบัติ ฉะนั้นจึงขอให้งานพัสดุได้
ชี้แจงสาระส าคัญให้ที่ประชุมทราบ 
  นายกิตติพงษ์ พื้นพรม ชี้แจงว่า เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงฯ มี ๒ กรณี ได้แก่
  ๑. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ๒. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 
๑. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการ ที่มีรายชื่อ
ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs และน า
ข้อมูลดังกล่าวไปก าหนดไว้ใน (ตารางภาคผนวก ๑) เพ่ือรายงานไปยัง สสว.ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ๑.๑ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.๑.๑. หน่วยงานด าเนินการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 ๑.๑.๒ ตรวจสอบรายการสินค้าและบริการในเว็บไซต์ www.thaismegp.com 
 ๑.๑.๓ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้ก็ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
 ๑.๑.๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้ต้องด าเนินการ
จัดซื้อ/จ้าง กับผู้ประกอบการ SMEs 
๒. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการไทย 
ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ โดยก าหนดงานออกเป็น   
๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีการจัดซื้อ ให้หน่วยงานจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 ๒.๒ กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ งานก่อสร้างว่า 
ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง โดยใช้เหล็ก
หรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก
หรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของ

Administrator
Text Box
- ๖ -



~ 5 ~ 
 

มูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอ่ืนเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐ 
 ๒.๓ กรณีงานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
ของพัสดุที่จะใช้ในงานจ้าง” 
 หลักการดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับส าหรับการจัดซื้อ การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
และการเช่าลังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช้กับการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
  ๒.๔ การด าเนินการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยก าหนดงานออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ การจัดซื้อ 
   ๒.๔.๑.๑ หน่วยงานด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต (TOR) หรือก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
   ๒.๔.๑.๒ กรณีท่ีพัสดุที่หน่วยงานต้องการใช้เป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศหน่วยงาน
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือหนึ่งช้ัน  
   ๒.๔.๑.๓ ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานต้องการใช้เป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศแต่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ามายื่นข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็น
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอไปพร้อมกับ
ขัน้ตอนขอความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้ 
    (๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
    (๒) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็น
การจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
๒ ล้านบาท 
    กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพ่ืออนุมัติ 
    กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่าราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งให้ขออนุมัติ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา 
ถ้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   ๒.๔.๑.๔ ให้หน่วยงานน ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประสงค์จะจัดซื้อนั้น
ไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่าพัสดุที่หน่วยงานต้องการจัดซื้อนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้น
ทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ 
   ๒.๔.๑.๕ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการจัดซื้อ กรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดซื้อพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 
   ๒.๔.๑.๖ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการจัดซื้อ ให้ด าเนินการดังนี้ 
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    (๑) กรณีที่สินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs น าสินค้ามาขึ้นทะเบียนไว้และมี
ตั้งแต่ ๖ รายขึน้ไป ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน 
    (๒) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs น าสินค้ามาขึ้นทะเบียนไว้แต่มีน้อย
กว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ๒.๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง 
  ๒.๔.๒.๑ หน่วยงานต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา 
   ให้หน่วยงานพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้าง โดยก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา 
  ๒.๔.๒.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ หรือจะใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็น ดังนี้ 
   (๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาทให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติก่อน 
   (๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง เกิน 
๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ันเพื่อขออนุมัติก่อน 
  ๒.๔.๒.๓ กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานสามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ 
   (๑) กรณีที่หน่วยงานทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
   (๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
  ๒.๔.๒.๔ การก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
   หน่วยงานต้องก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น ก าหนดมูลค่าของ
ผลงาน ก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นต้น 
  ๒.๔.๒.๕ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
   เมื่อด าเนินการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๔.๒.๔ แล้วให้
หน่วยงานน างานก่อสร้างที่ประสงค์จะจัดจ้างนั้นไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่างานจ้างก่อสร้างที่
หน่วยงานต้องการจัดจ้างนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างไว้ ตรงตามคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการดังนี้ 
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   (๒.๔.๒.๕.๑) หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างที่ตรงกับความต้องการของ
หน่วยงานกรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
   (๒.๔.๒.๕.๒) หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (๑) กรณีที่งานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้และมีตั้งแต่ 
๖ รายขึ้นไปให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน 
    (๒) กรณีที่งานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้แต่มีน้อย
กว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ๒.๕ การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
  ๒.๕.๑ การจัดท าร่างขอบเขตของงานและการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
   ๒.๕.๑.๑ หน่วยงานต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา 
   ๒.๕.๑.๒ กรณีที่หน่วยงานได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว ทราบว่า
งานนั้นเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานสามารถก าหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ัน 
   ๒.๕.๑.๓ กรณีเมื่อหน่วยงานได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว ทราบ
ว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือ
จะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้ 
    (๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้าน
บาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัติก่อน 
    (๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการ
หนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน 
   ๒.๕.๑.๔ กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ      
ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ 
    (๑) กรณีที่หน่วยงานทราบตั้งแต่ต้นว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 
    (๒) กรณีเมื่อหน่วยงานได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้น แล้ว
ทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท าให้ 
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 
  ๒.๕.๒ การก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
   หน่วยงานต้องก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
และความต้องการของหน่วยงาน เช่น ก าหนดมูลค่าของผลงาน เป็นต้น 
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 ๒.๕.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายขื่อผู้ประกอบการ SMEs 
  เมื่อด าเนินการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๕.๒ แล้วให้
หน่วยงานน างานที่ประสงค์จะจัดจ้างนั้นไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com ว่างานจ้างที่หน่วยงาน
ต้องการจัดจ้างนั้นมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนงานที่รับจ้างไว้ตรงตามคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่
หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๕.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานจ้างที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้
ก็ไม่ต้องจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
  ๒.๕.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีงานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการ
จัดจ้าง ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ และมีตั้งแต่ 
๖ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน 
   (๒) กรณีที่งานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาขึ้นทะเบียนไว้แต่มีน้อย
กว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 ๒.๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
  ๒.๖.๑ การจัดท าแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ที่ผลิตภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
    ๒.๖.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง 
     (๑) หน่วยงานจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
     (๒) หน่วยงานจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
  ๒.๖.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 หน่วยงานจะต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ ภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
 หมายเหตุ กรณีที่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างที่มีสัญญาอายุไม่เกิน ๖๐ วัน 
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุ ที่ผลิต
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
 หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๒.๔.๑.๑ และข้อ ๒.๔.๑.๒ สามารถ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องด าเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการด าเนินการ ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงาบในแต่ละงวด 
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 ๒.๖.๒ การตรวจรับพัสดุ 
  ๒.๖.๒.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
  ๒.๖.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถด าเนินการดังนี้ 
   (๑) กรณีที่ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ ได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่
ปรากฏ บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
 ๒.๖.๓ การแก้ไขสัญญา 
   หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่ า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาได้ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ให้หน่วยงาน
พิจารณา แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ 
 ๒.๖.๔ การจัดท ารายงานผล 
  การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานผลการไข้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๔) เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
 ๒.๗ การให้สัตยาบัน 
       กรณีที่หน่วยงานไม่ด าเนินการขออนุญาตต่อผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นหรือหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสามารถให้ผู้มีอ านาจพิจารณาให้สัตยาบันส าหรับการด าเนินการ ที่ได้ด าเนินการไป
ก่อนแล้วนั้นในภายหลังได้ 
 ๒.๘ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางการด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๘.๑ หากหน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
หน่วยงานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุที่มีรายละเ อียดหรือ
คุณสมบัติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ A๔ หากประสงค์จะ
จัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ A๔ ที่
มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานก าหนดตามที่หน่วยงานต้องการ 
   ๒.๘.๒ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒.๘.๑ แล้วให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายขื่อพัสดุ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายขื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ที่ http://gp.pcd.go.th 
   ๒.๘.๓ เมื่อตรวจสอบรายขื่อแล้วปรากฏว่า พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผู้ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
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โดยตรงหากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก  
   หากด าเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ปรากฏรายขื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ว่าเป็นพัสดุ ที่มีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ ฯ 
   อนึ่ง หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
หน่วยงานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล  แจ้งว่า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปีและการ
ค านวณร้อยละ ๓๐ นี้ก็ค านวณจากรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้ค านวณจาก
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากแต่ละหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการจัดแผนดังกล่าวจะมีผลกระทบในการ
ด าเนินการหรือไม ่
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า จากภาพรวมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ นั้น เป็นยอดรวมจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ดังนั้นแต่ละหน่วยงานต้องจัดซื้อ
จัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ให้ถึงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ หากกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หน่วยงาน
ต้องรายงานมาถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ทราบว่ามีหน่วยงานใดที่อาจจะจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
ได้มากกว่าร้อยละ ๓๐ บ้างก็จะสามารถน ายอดจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ไปถัวเฉลี่ยกันได้ 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า จากการประชุมครั้ง ๑ ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง 
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้หมายถึง หน่วยงานในลักษณะ คณะ/ส านัก/กอง เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่การ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มที่จะครบร้อยละ ๓๐  
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า ตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวจะมีตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กับผู้ประกอบการ SMEs (ภาคผนวก ๑) แนบมาด้วยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว.ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากสิ้นปีงบประมาณ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ขอให้ทุกหน่วยงานใช้แบบฟอร์มตามตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
กับผู้ประกอบการ SMEs (ภาคผนวก ๑) แนบมาทุกโครงการที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาด้วย
เพ่ืองานพัสดุจะได้น าข้อมูลมาสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือเวียนฉบับดังกล่าวเพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า รายละเอียดตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว ขอให้ทุก
หน่วยงานศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเนื่องจากได้มีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบแล้ว 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม สอบถามในที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ 
จ านวน ๑ งาน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ซึ่งรายการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณสูง ดังนั้นต้องเร่งด าเนินการให้
ถึงขั้นตอนประกาศร่าง (TOR) ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากพบปัญหาในเรื่องใดขอให้แจ้งในที่ประชุมนี้
เพ่ือจะได้หาแนวทางร่วมกันแก้ไข 
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า ส าหรับรายการดังกล่าวได้ผู้ชนะการจ้างออกแบบแล้ว คือ      บริษัท  
อีโม-ดี จ ากัด ซ่ึงผู้ชนะจะเข้ามาจัดท าสัญญาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔   
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 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม สอบถามในที่ประชุม รายการปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น ๑๔ มีความคืบหน้า
อย่างไรบ้าง 
 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ แจ้งว่า รายการดังกล่าวในส่วนของการก าหนดรายละเอียดพัสดุ 
(TOR) ซึ่งยังมีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วนอยู่คาดว่าสัปดาห์ถัดไปจะเสร็จสมบูรณ์ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ขอให้ทุกหน่วยงานรีบด าเนินการจนถึงขั้นตอนจองงบและตัดเงินที่
กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือหน่วยงานจะได้ด าเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบและจะได้สรุปผลการติดตามรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย สอบถามในที่ประชุมว่า รายการครุภัณฑ์งบลงทุนทีค่ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรนั้น หน่วยงานได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุ (TOR) แล้ว
พบว่า ชื่อรายการสินค้าที่หน่วยงานต้องการจัดซื้อมีผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้ขายแต่ในรายละเอียดด้าน
มาตรฐานไม่ตรงกับที่หน่วยงานต้องการใช้ จะมีแนวทางในการพิจารณาแบบใดบ้าง 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า จากค าถามมีข้อสังเกตอยู่  ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ คือ
ผู้ประกอบการ SMEs มีรายการสินค้าและชื่อสินค้าตรงตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ได้ลงข้อมูล
รายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์ www.thaismegp.com แล้ว ประเด็นที่ ๒ คือ ผู้ประกอบการ SMEs มีรายการสินค้า
และชื่อสินค้าตรงตามที่หน่วยงานต้องการ เพียงแต่อาจจะไม่ได้ลงข้อมูลรายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์ 
www.thaismegp.com ดั งนั้นหน่วยงานต้องสอบถามข้อมูลรายละเอียดของพัสดุ  (TOR) เพ่ิมเติมจาก
ผู้ประกอบการ SMEs หากรายละเอียดสินค้าที่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
หน่วยงานก็สามารถไปจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการทั่วไป ได ้
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า จากข้อค าถามของคณะวิทย์ฯ นั้น หน่วยงานต้องยึดความต้องการใช้
พัสดุของหน่วยงานเป็นหลัก หากตรวจสอบรายการสินค้าที่มีผู้ประกอบการ SMEs แล้วพบว่า ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานก็ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs แต่หากตรวจสอบรายการสินค้าที่มี
ผู้ประกอบการ SMEs แล้วพบว่า ไม่ตรงตามความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงาน กรณีนี้ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย สอบถามในที่ประชุมว่า หากหน่วยงานพิจารณารายการ
ที่ได้รับจัดสรรเป็นต่อรายการ ตัวอย่าง เช่น มีรายการครุภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ ในจ านวน ๕ รายการ นั้นมี
จ านวน ๒ รายการ เป็นสินค้าที่มีผู้ประกอบการ SMEs ส่วนครุภัณฑ์อีก ๓ รายการ เป็นสินค้าที่ไม่มีผู้ประกอบการ 
SMEs กรณีดังกล่าวสามารถแยกซื้อได้หรือไม่ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ตามที่หน่วยงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์ 
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ จ านวน ๑ ชุด แต่ส านักงบประมาณอนุมัติ
โดยการแยกเป็นรายการมา ดังนั้นหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดซื้อแต่ละรายการตามที่ส านักงบประมาณอนุมัติ 
โดยที่พิจารณาจากวงเงินและจัดซื้อตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เลย แต่มีข้อสังเกตว่า หากจัดซื้อครุภัณฑ์แต่
ละรายการแล้วด้วยคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นแต่ละเครื่องจะสามารถท างานได้หรือไม่  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย แจ้งว่า ตามรายการที่แจ้งข้างต้นมี ๒ กรณี กรณีท่ี ๑ คือ 
รายการครุภัณฑ์ที่แยกเป็นรายการนั้น ซึ่งแต่ละรายการสามารถท างานได้ด้วยคุณลักษณะของเครื่องนั้นได้ กรณีที่ 
๒ คือ รายการครุภัณฑ์ท่ีแยกมานั้น ซึ่งแต่ละรายการต้องน ามารวมกันถึงจะสามารถใช้งานได้  
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 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า จากข้อค าถามของคณะวิทย์ฯ นั้น หน่วยงานต้องยึดความต้องการใช้
พัสดุของหน่วยงานเป็นหลัก หากตรวจสอบรายการสินค้าที่มีผู้ประกอบการ SMEs แล้วพบว่า ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานก็ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs แต่หากตรวจสอบรายการสินค้าที่มี
ผู้ประกอบการ SMEs แล้วพบว่า ไม่ตรงตามความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงาน กรณีนี้ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยที่พิจารณาจากวงเงินและจัดซื้อตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า ขอให้ทุกหน่วยงานค านึงถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้แนบแบบฟอร์มตามตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ 
SMEs (ภาคผนวก ๑) มาในต้นเรื่องด้วยเพ่ือที่งานพัสดุจะได้รวบรวมและสรุปผลต่อไป 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า วิทยาลัยการดนตรีมีรายการครุภัณฑ์ดนตรี จ านวนมากซึ่ง
ตรวจสอบจากรายการแล้วแต่ละรายการวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ซึ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นหน่วยงานมีการ
วางแผนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรบ้าง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน แจ้งว่า จากรายการที่หน่วยงานได้รับจัดสรรนั้น
เบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า รายการครุภัณฑ์ดนตรีส่วนใหญ่มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่มีขาย
ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีผู้ขายจ านวนไม่มากราย หากหน่วยงานจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการแยกเป็นรายการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการก็จะรวดเร็ว หากหน่วยงานจะจัดซื้อจัดจ้างโดยที่รวมรายการวงเงินงบประมาณยอดรวม
ก็จะเกิน ๕ แสนบาท ซึ่งจะเป็นวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e-bidding ) ได้หรือไม่
และหากสืบรายการจากผู้ประกอบการ SMEs มีจ านวนไม่เพียงพอจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปจากเดิม
หรือไม ่
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า จากรายการครุภัณฑ์ดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี งานพัสดุได้ท าการ
สืบค้นรายการครุภัณฑ์ดนตรีบางรายการแล้ว เบื้องต้นพบว่า มีผู้ประกอบการ SMEs จ าหน่ายสินค้าครุภัณฑ์
ประเภทดนตรีไทยและดนตรีสากลจ านวนหลายรายอยู่เหมือนกัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน แจ้งว่า ขอ ยกตัวอย่างรายการ ขลุ่ย ถ้าเป็นขลุ่ยที่มี
คุณลักษณะตามท้องตลาดทั่วไปจะมีผู้ประกอบการ SMEs หลายรายแต่เนื่องด้วยรายละเอียดคุณสมบัติที่
หน่วยงานต้องการนั้น มีลักษณะพิเศษ เช่น ขลุ่ยที่มีคุณลักษณะพิเศษซึ่งประกอบด้วยการประดับด้วยเขี้ยวสัตว์
หรือประดับมุกไฟ ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็มีผลในเรื่องคุณภาพของเสียงที่ต่างกัน เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณก็ได้ท าเรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน ๒ รอบ ก็ยังไม่มี
ผู้ประมูลเข้าร่วมการเสนอราคาจนถึงกระทั่งในรอบที่ ๓ ถึงได้มีเพียงรายเดียวที่เข้ามาเสนอราคา 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า อยากให้งานพัสดุได้สอบถามกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
ประเด็น กรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบลงทุนแยกเป็นหลายรายการ หากหน่วยงานประสงค์ที่จะจัดซื้อ โดย
การแยกรายการตามที่ส านักงบประมาณอนุมัติมานั้น ซึ่งเป็นผู้ขายรายเดียวจะเป็นข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม ่
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า จากรายการที่วิทยาลัยการดนตรีได้รับจัดสรรจากรายการ
ทั้งหมดวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๔,๖๒๖,๐๐๐ บาท หากรายการมีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท และไม่มี
ผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงานจะจัดกลุ่มเป็น ๒ เรื่องหรือ ๓ เรื่อง ต้องสอบถามทางหน่วยงานว่าอย่างเช่น 
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รายการ ระนาดเอก ฆ้อง ตะโพน รายการดังกล่าวสามารถจัดซื้อกับผู้ขายร้านเดียวกันได้หรือไม่ หากสามารถ
จัดกลุ่มได้แล้วและวงเงินรวมไม่เกิน ๕ แสนบาท หน่วยงานก็สามารถจัดซื้อเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงได้เลย ดังนั้น
ขอให้หน่วยงานสอบถามรายละเอียดแต่ละรายการกับทางงานพัสดุและวางแผนการจัดซื้อเพ่ือให้ทันตาม
ก าหนดที่ทางส านักงบประมาณแจ้งไว้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน แจ้งว่า จากรายการที่แจ้งข้างต้นหน่วยงานจะ
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดแต่ละรายการกับทางสาขาดนตรีไทยและจะไปปรึกษากับงานพัสดุ เพ่ือ
ด าเนินการวางแผนในการจัดกลุ่มรายการครุภัณฑ์ดนตรีตามค าแนะน า 
 นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม สอบถามในประชุมว่า ในกรณีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๕ แสนบาทซึ่งสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง หากเป็นกรณีที่มีผู้ประกอบการ SMEs 
ก็ให้หาคู่เทียบ จ านวน ๓ ราย หรือ ๖ ราย  
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ หนังสือเวียน ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น  
กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑. หน่วยงานด าเนินการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 ๒. ตรวจสอบรายการสินค้าและบริการในเว็บไซต์ www.thaismegp.com 
 ๓. หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้ก็ไม่ต้องจัดซื้อ/จ้าง
กับผู้ประกอบการ SMEs 
 ๔. หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้ต้องด าเนินการ
จัดซื้อ/จ้าง กับผู้ประกอบการ SMEs โดยแยกเป็น ๒ กรณีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ กรณีการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๔.๑.๑ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้
ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง กับผู้ประกอบการ SMEs และด าเนินการหาคู่เทียบ จ านวน ๒ ราย 
   ๔.๑.๒ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้
ก็ไม่ต้องจัดซื้อ/จ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
  ๔.๒ กรณีการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๔.๒.๑ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้
ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง กับผู้ประกอบการ SMEs และด าเนินการหาคู่เทียบไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
   ๔.๒.๒ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีพัสดุที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานกรณีนี้
ก็ไม่ต้องจัดซื้อ/จ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑. กรณีมีผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้ Capture หน้าจอการค้นหารายการสินค้า
และบริการและผู้ประกอบการ SMEs จากเว็บไซต์ www.thaismegp.com แนบมากับต้นเรื่อง เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบกับการอ้างอิงในการด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
  ๒. กรณีไม่มีหรือมีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ถึง ๖ ราย ให้ Capture หน้าจอการค้นหารายการ
สินค้าและบริการและผู้ประกอบการ SMEs จากเว็บไซต์ www.thaismegp.com แนบมากับต้นเรื่อง เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานประกอบกับการอ้างอิงในการด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ สอบถามในที่ประชุมว่า รายการงบลงทุน ต้องด าเนินการท าเรื่อง
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและส่งเรื่องไปตัดเงินและจองงบที่กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ใน
กรณีนี้ซึ่งยังไม่เข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานสามารถด าเนินการจองงบและตัดเงินที่กองนโยบายและแผน
ได้หรือไม ่
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งว่า เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วให้
หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพร้อมที่จะจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที กล่าวคือ
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หากกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถด า เนินการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน สอบถามในที่ประชุมว่า ที่ก าหนดภายใน           วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คือให้หน่วยงานด าเนินการในขั้นตอนใดอย่างไรบ้าง  
 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม แจ้งว่า หน่วยงานสามารถด าเนินการตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางและรายงานผลการก าหนดราคากลางจนถึงขั้นตอนที่จัดท าใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือจองงบ
ในระบบ ERP และส่งให้กองนโยบายและแผนตัดเงินในระบบ ERP ได้เลย 
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งว่า ขอให้ทุกหน่วยงานรีบด าเนินการจนถึงขั้นตอนจองงบและ
ตัดเงินที่กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือหน่วยงานจะได้ด าเนินการในขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบหากหน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในก าหนดขอให้แจ้งที่งานพัสดุเนื่องจากท่าน
ประธานจะติดตามข้อมูลโดยตรงกับทางงานพัสดุ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี - 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

กิตติพงษ์   ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

ผอ.วรรณดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ๓.๑ การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565 
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หมวดครภุัณฑ์

1 โพเดียม 10 ชุด 150,000.00    1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน - 1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน -

2 โต๊ะกลาง 1 ตัว 3,500.00       2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

3 ตู้เอกสาร 12 ตู้ 64,800.00      3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

4 ตู้เอกสารทรงเต้ีย 12 ตู้ 40,800.00      

5 เก้าอี้อาจารยห์น้าห้องเรียน 40 ตัว 128,000.00    

6 โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง 5 ตัว 61,000.00      

7 โต๊ะท างาน 1 ตัว 5,900.00       

8 เก้าอี้ 1 ตัว 4,700.00       

9 เก้าอี้พักคอย 5 ที่นั่ง 50 ชุด 550,000.00    1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน - 1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน -

40,000.00      2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

510,000.00    1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน
-

1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน
-

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

12 โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ 150 ตัว 300,000.00    1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน - 1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน -

13 โต๊ะอาจารยห์น้าห้องเรียน 40 ตัว 172,000.00    2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

e-bidding

e-bidding เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ควบคุมงาน
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่าย

วงเงนิ
งบประมาณ ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
รายการล าดับ

โต๊ะสนาม 4 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาสโครง
เหล็ก 30 ตัว

11

เก้าอี้ท างาน 10 ตัว10
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565 
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ควบคุมงาน
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่าย

วงเงนิ
งบประมาณ ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
รายการล าดับ

14 โต๊ะท างานส านักงาน 10 ตัว
50,000.00      

1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน - 1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน -

15 โซฟา 5 ที่นั่ง 1 ชุด
16,300.00      

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

16
เก้าอี้ประชุมแบบล้อเล่ือนเบาะหุม้
หนัง 30 ตัว

135,000.00    
3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

1.นายจกัฤษณ์ พนาลี             ประธาน - 1.นายสุวทิย ์มุดทะเล            ประธาน -

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นางสาวอารีย ์รุ่งแสง          กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ            กรรมการ

1.นายจกัฤษณ์ พนาลี             ประธาน - 1.นายสุวทิย ์มุดทะเล            ประธาน -

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นางสาวอารีย ์รุ่งแสง          กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ            กรรมการ

1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน
-

1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน
-

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน
-

1.นางอัมภาพร  รับขวญั           ประธาน
-

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ           กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ              กรรมการ

3.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง        กรรมการ 3.นายสินธไ์ย ต้นสกุลชัยสันติ    กรรมการ

1.นายสุรศักด์ิ เครือหงษ์       ประธาน 1.นายสุวทิย ์มุดทะเล              ประธาน 1.นายสุรศักด์ิ เครือหงษ์       ประธาน
-

2.นายจกัฤษณ์ พนาลี          กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ             กรรมการ 2.นายบุญส่ง โพธิ์กระสัง       กรรมการ

3.นายรักเกยีรติ วงศ์กลาง     กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวณัฐมน จณิะไชย        กรรมการ 3.นายชาญชัย ค าป้อง       กรรมการและเลขานุการ

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

e-bidding เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ 1,500,000.00 21

เก้าอี้เลคเชอร์พลาสติกโครงเหล็กชุบ
โครเมียม 200 ตัว

430,000.00    20

เก้าอี้พลาสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม 
250 ตัว

19 425,000.00    

ฟิล์มกรองแสง 1 ชุด

300,000.00    

300,000.00    

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

18

ม่านม้วน 1 ชุด17
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565 
ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ควบคุมงาน
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่าย

วงเงนิ
งบประมาณ ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
รายการล าดับ

22 เวทีส าเร็จรูปพร้อมบันได 2 ข้าง 1 ชุด 13,000.00      เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

             หมวดค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง

1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       ประธาน 1.นายสุรศักด์ิ เครือหงษ์           ประธาน 1.รศ.สายณั พุทธลา             ประธาน 1.ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน       หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

2.นายพิเชฐ มีมะแม              กรรมการ 2.นายสุวทิย์ มุดทะเล               กรรมการ 2.นายขวญัชัย ช้างเกิด         กรรมการ 2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ          ผู้ควบคุมงาน
3.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ          กรรมการ 3.นายพิเชฐ มีมะแม                 กรรมการ 3.นายประสิทธิ์ ทองสิน         กรรมการ 3.นางสาวลลิตา เพชรนุ้ย       ผู้ควบคุมงาน

4.นายนิวัฒน์ เจริญศิริ  กรรมการและเลขานุการ 4.นายดนยัณัฐฏ ์เนตรนธิกิร กรรมการและเลขานกุาร

5.นายรักเกียรติ วงศ์กลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

1.นายสุรศักด์ิ เครือหงษ์       ประธาน 1.นายพิเชฐ มีมะแม             ประธาน 1.ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว       ประธาน 1.นายจกัฤษณ์ พนาลี    หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2.นางสาวลลิตา เพชรนุ้ย      กรรมการ 2.นายนิวฒัน์ เจริญศิริ           กรรมการ 2.นายสุวทิย ์มุดทะเล        กรรมการ 2.นางสาวลลิตา เพชรนุ้ย ผู้ควบคุมงาน
3.นายสุขสันต์  แสงมาศ   กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวณัฐมน จณิะไชย        กรรมการและเลขานุการ 3.นายประสิทธิ์ ทองสิน         กรรมการ 3.นายสุขสันต์ แสงมาศ   ผู้ควบคุมงาน

4.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ        กรรมการ
5.นายรักเกยีรติ วงศ์กลาง กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้ า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

e-bidding
ลงนามในสัญญา
ภายใน 31/ธ.ค./

64

24

ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจนัทร์ 1 
งาน

23

8,500,000.00 

24,000,000.00 

e-bidding ลงนามในสัญญา
ภายใน 31/ธ.ค./

64

ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 14 1 งาน
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565 
ของ กองคลัง (งานรายได)้

หมวดค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง
1.นายจกัฤษณ์ พนาลี       ประธาน 1.นายวเิชียร ทุวลิา      ประธาน 1.รศ.สายณั พุทธลา          ประธาน 1.นายวเิชียร ทุวลิา      หัวหน้าผู้ควบคุมงาน คัดเลือก ลงนามภายใน 

31/ธ.ค./64

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ     กรรมการ 2.นายสุวทิย ์มุดทะเล   กรรมการ 2.นายจกัฤษณ์ พนาลี        กรรมการ 2.นายประสิทธิ์ ทองสิน   ผู้ควบคุมงาน

3.นายรักเกยีรติ วงศ์กลาง  กรรมการและเลขานุการ 3.นายนิวัฒน์ เจริญศิริ  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวชัชศรัณย ์จติคงคา  กรรมการ 3.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ   ผู้ควบคุมงาน

4.นายสุขสันต์ แสงมาศ   กรรมการ

5.นางสาวสุภาพร แผ้วสะอาด กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1 ปรับปรุงศูนยอ์าหาร อาคาร 22 ชั น 1
 1 งาน

6,000,000.00 

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ ควบคุมงาน
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565 
ของ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดค่าทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง
1.นายประภวษิณ์ุ พนัสทรัพย์สุข       ประธาน 1.นายประภวษิณ์ุ พนัสทรัพย์สุข       ประธาน 1.นายชัยวชิญ์ ม่วงหมี   ประธาน 1.นายประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข      หัวหน้าผู้ควบคุมงาน คัดเลือก ลงนามภายใน 

31/ธ.ค./64

2.นายทวศัีกด์ิ แสงมาศ     กรรมการ 2. นายสาธติ ศิลารักษ์        กรรมการ 2.นายดรุษ ประดิษฐ์ทรง  กรรมการ 2.นางสาวลลิตา เพชรนุ้ย   ผู้ควบคุมงาน

3.นางสาวรัตนา บุญอว่ม  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัตนา บุญอว่ม  กรรมการและเลขานุการ 3.นายจีรนยั แดงดี  กรรมการและเลขานกุาร 3.นายธรีนัย ฉิมพสุทธิ์   ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ ้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital 
Communication 1 งาน

3,259,700.00 

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ ควบคุมงาน
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
หมวดครภุัณฑ์

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ

3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ
1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

-
1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ
1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน
2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

- - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน
2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

- - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน
2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

7 เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 1 เคร่ือง

550,000.00    1.ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล  ประธาน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารยข์นิษฐา หทัยสมิทธ ์ ประธาน 1.นางสาวอรพิมพ์ มงคลเคหา      ประธาน

8 เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซไนโตรเจน 1 
เคร่ือง

600,000.00    2.ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน  กรรมการ 2.นายชัชนันท์ อินเอี่ยม                        กรรมการ 2.นางสาวมาลี ลิขิตชัยกุล           กรรมการ

9 เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 1 เคร่ือง

550,000.00    3.อาจารย ์ดร.สรายทุธ คาน  กรรมการและเลขานุการ 3.นางชยารัตน์ ศรีสุนนท์      กรรมการและเลขานุการ 3.อาจารย ์ดร.สรายทุธ คาน  กรรมการและเลขานุการ

10 เคร่ืองควบคุมการปรับเทียบด้วยก๊าซ
มาตราฐาน 1 เคร่ือง

700,000.00    

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

6 อ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง 45,300.00     

e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

235,400.00    เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง 1 เคร่ือง4

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เคร่ืองกล่ันน้้า 1 เคร่ือง 75,400.00     5

2 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา่ 1 ตู้ 191,800.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

3 เคร่ืองตีบดละเอียด 1 เคร่ือง 184,500.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

1 เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Spectrophotometer) 1 เคร่ือง

436,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

11 เคร่ืองผลิตอากาศบริสุทธิ์ 1 เคร่ือง 300,000.00    
12 ก๊าซมาตราฐานส้าหรับเคร่ืองตรวจวดั

ก๊าซ 1 ชุด
180,000.00    

13 ชั้นวางชุดตรวจวเิคราะห์ก๊าซพร้อม
ติดต้ังระบบสอบเทียบ 1 ชุด

50,000.00     

14 ตู้สถานีตรวจวดัอากาศแบบเคล่ือนที่ 
พร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้

160,000.00    

15 ชุดเคร่ืองมือตรวจวดัความเร็วลมและ
ทิศทางลม พร้อมเสาและแบตเตอร่ี 1
 ชุด

95,000.00     

16 เคร่ืองวเิคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน 
โปรตีนในอาหาร 1 เคร่ือง

599,200.00    1.นางสาวสุดา ชูถิ่น    ประธาน 1. นางสาวธดิา อมร    ประธาน 1.นางสาวกาญจนา เหลืองสุวาลัย   ประธาน

17 เคร่ืองสกัดปริมาณไขมันในอาหาร 1 
เคร่ือง

622,700.00    2.ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย  กรรมการ 2.นางสาวสุดา ชูถิ่น    กรรมการ 2.ผศ.วรพันธ ์บุญชัย                     กรรมการ

18 เคร่ืองสกัดหาปริมาณเส้นใยในอาหาร
 1 เคร่ือง

454,800.00    
3.นางสาวกุหลาบ สิทธสิวนจกิ  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวกุหลาบ สิทธสิวนจกิ  กรรมการและเลขานุการ

3.นางสาวทิพรักษ์ วงษาดี  กรรมการและเลขานุการ

19 เตาเผาอุณหภูมิ 1 ชุด 192,600.00    
20 ชุดวเิคราะห์หาปริมาณความชื้นใน

อาหาร 1 ชุด
730,700.00    

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน
-

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ
3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ 3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ
1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ
3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ 3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ

- - 1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ
3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ

e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

21 เคร่ืองระเหยสารภายใต้ความดันสูง 1 
เคร่ือง

480,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

22 เคร่ืองชั่ง 4 ต้าแหน่ง 1 เคร่ือง 150,000.00    

23 เคร่ืองชั่ง 2 ต้าแหน่ง 1 เคร่ือง 32,000.00     เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./65
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

24 เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรส้าหรับ
ของแข็ง 1 เคร่ือง

500,500.00    1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน 1. นางอัจฉรา แก้วน้อย      ประธาน 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน

25 เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรแบบกิ่งก้าน 1 
เคร่ือง

500,500.00    2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

26 เคร่ืองอบแห้งแบบถาดหมุน 1 เคร่ือง 550,000.00    3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวชารินันท์ แจงกลาง  กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
27 เคร่ืองล้างสมุนไพรแบบถังหมุน 1 

เคร่ือง
584,000.00    

28 ชุดเคร่ืองล้างสมุนไพรแบบสายพาน 1
 ชุด

29 เคร่ืองบดแห้ง 1 เคร่ือง 650,000.00    
30 อุปกรณ์ประกอบชุดเคร่ืองจกัร

ส้าหรับกระบวนการล้างและลดขนาด
สมุนไพรที่มีความแข็ง 1 ชุด

500,000.00    

1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน
-

1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน

2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน - 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน
2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน - 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน
2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน - 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน
2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ

e-bidding ลงนามใน
สัญญาภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

325,000.00    ถังปัน่สลัดน้้า 1 ถัง32

เคร่ืองหัน่สมุนไพรอเนกประสงค์ 1 
เคร่ือง

400,000.00    31

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

350,000.00    เคร่ืองอบแห้งแบบถาดวาง 1 เคร่ือง33

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

50,000.00     เคร่ืองปัน่ละเอียด 1 เคร่ือง34
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

1.ผศ.ปิยะรัตน์ จติร์ภิรมย ์ ประธาน 1.นายปิยะ วงศ์ญาณิน       ประธาน 1.นางสาวนันทวดี เนียมนุ้ย  ประธาน

2.อาจารย ์ดร.อัฐพันธ ์ หมอช้าง กรรมการ 2.นางสาวจฬุาลักษณ์ น้อยพ่วง  กรรมการ 2.นางปิยะรัตน์ จติรภิรมย ์  กรรมการ
3.อาจารย ์ดร.เกวลิน วงศ์โถง  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวอฑิตยา โรจนสโรช  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวพรพรรณ โพธิ์ไกร  กรรมการและเลขานุการ

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ประธาน 1.นายเกษม คงนิรันดรสุข ประธาน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิลันธนา เลิศสถิตธนกร ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน   กรรมการ 2.นางสาวภัสราวดี เผ่าจนิดา กรรมการ 2.นายปิยะ วงศ์ญาณิน  กรรมการ
3.อ.ดร.รัชนู เมยดง  กรรมการและเลขานุการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เธยีร ธรีะวรวงศ์ กรรมการและลเขานุการ 3.อ.ดร.รัชนู เมยดง  กรรมการและเลขานุการ

37 เคร่ืองแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 1 เคร่ือง

2,800,000.00 

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

35 เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท
ชนิดมัลติโมด 1 เคร่ือง

2,200,000.00 e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

ระบบกล่ันระดับโมเลกุลเพือ่แยกสาร
มูลค่าสูง 1 ชุด

36 2,500,000.00 
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
หมวดครภุัณฑ์

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ

3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ
1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

-
1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ
1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน
2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

- - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน
2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

- - 1.นายจรัญ ประจนับาล                ประธาน
2.นายสถิตย ์พันวไิล                   กรรมการ
3.นางสาวรัชนู เมยดง            กรรมการและเลขานุการ

7 เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 1 เคร่ือง

550,000.00    1.ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล  ประธาน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารยข์นิษฐา หทัยสมิทธ ์ ประธาน 1.นางสาวอรพิมพ์ มงคลเคหา      ประธาน

8 เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซไนโตรเจน 1 
เคร่ือง

600,000.00    2.ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน  กรรมการ 2.นายชัชนันท์ อินเอี่ยม                        กรรมการ 2.นางสาวมาลี ลิขิตชัยกุล           กรรมการ

9 เคร่ืองวเิคราะห์ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 1 เคร่ือง

550,000.00    3.อาจารย ์ดร.สรายทุธ คาน  กรรมการและเลขานุการ 3.นางชยารัตน์ ศรีสุนนท์      กรรมการและเลขานุการ 3.อาจารย ์ดร.สรายทุธ คาน  กรรมการและเลขานุการ

10 เคร่ืองควบคุมการปรับเทียบด้วยก๊าซ
มาตราฐาน 1 เคร่ือง

700,000.00    

ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

2 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา่ 1 ตู้ 191,800.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

1 เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Spectrophotometer) 1 เคร่ือง

436,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

4 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง 1 เคร่ือง 235,400.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

3 เคร่ืองตีบดละเอียด 1 เคร่ือง 184,500.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

6 อ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง 45,300.00     เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

5 เคร่ืองกล่ันน้้า 1 เคร่ือง 75,400.00     เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

Administrator
Text Box
- ๒๗ -



การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

11 เคร่ืองผลิตอากาศบริสุทธิ์ 1 เคร่ือง 300,000.00    
12 ก๊าซมาตราฐานส้าหรับเคร่ืองตรวจวดั

ก๊าซ 1 ชุด
180,000.00    

13 ชั้นวางชุดตรวจวเิคราะห์ก๊าซพร้อม
ติดต้ังระบบสอบเทียบ 1 ชุด

50,000.00     

14 ตู้สถานีตรวจวดัอากาศแบบเคล่ือนที่ 
พร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้

160,000.00    

15 ชุดเคร่ืองมือตรวจวดัความเร็วลมและ
ทิศทางลม พร้อมเสาและแบตเตอร่ี 1
 ชุด

95,000.00     

16 เคร่ืองวเิคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน 
โปรตีนในอาหาร 1 เคร่ือง

599,200.00    1.นางสาวสุดา ชูถิ่น    ประธาน 1. นางสาวธดิา อมร    ประธาน 1.นางสาวกาญจนา เหลืองสุวาลัย   ประธาน

17 เคร่ืองสกัดปริมาณไขมันในอาหาร 1 
เคร่ือง

622,700.00    2.ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย  กรรมการ 2.นางสาวสุดา ชูถิ่น    กรรมการ 2.ผศ.วรพันธ ์บุญชัย                     กรรมการ

18 เคร่ืองสกัดหาปริมาณเส้นใยในอาหาร
 1 เคร่ือง

454,800.00    
3.นางสาวกุหลาบ สิทธสิวนจกิ  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวกุหลาบ สิทธสิวนจกิ  กรรมการและเลขานุการ

3.นางสาวทิพรักษ์ วงษาดี  กรรมการและเลขานุการ

19 เตาเผาอุณหภูมิ 1 ชุด 192,600.00    
20 ชุดวเิคราะห์หาปริมาณความชื้นใน

อาหาร 1 ชุด
730,700.00    

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน
-

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ
3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ 3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ
1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน - 1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ 2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ
3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ 3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ

- - 1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณน               กรรมการ
3.อาจารย ์รัชนู เมยดง           กรรมการและเลขานุการ

e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

21 เคร่ืองระเหยสารภายใต้ความดันสูง 1 
เคร่ือง

480,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

23 เคร่ืองชั่ง 2 ต้าแหน่ง 1 เคร่ือง 32,000.00     เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./65

22 เคร่ืองชั่ง 4 ต้าแหน่ง 1 เคร่ือง 150,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

24 เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรส้าหรับ
ของแข็ง 1 เคร่ือง

500,500.00    1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน 1. นางอัจฉรา แก้วน้อย      ประธาน 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน

25 เคร่ืองหัน่ยอ่ยสมุนไพรแบบกิ่งก้าน 1 
เคร่ือง

500,500.00    2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

26 เคร่ืองอบแห้งแบบถาดหมุน 1 เคร่ือง 550,000.00    3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวชารินันท์ แจงกลาง  กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
27 เคร่ืองล้างสมุนไพรแบบถังหมุน 1 

เคร่ือง
584,000.00    

28 ชุดเคร่ืองล้างสมุนไพรแบบสายพาน 1
 ชุด

29 เคร่ืองบดแห้ง 1 เคร่ือง 650,000.00    
30 อุปกรณ์ประกอบชุดเคร่ืองจกัร

ส้าหรับกระบวนการล้างและลดขนาด
สมุนไพรที่มีความแข็ง 1 ชุด

500,000.00    

1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน
-

1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน

2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน - 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน
2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน - 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน
2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ
1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์  ประธาน - 1.นางสาวเพชรน้้าผ้ึง รอดโพธิ์   ประธาน
2.นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่   กรรมการ 2.นายอาวธุ หงษ์ศิริ                 กรรมการ

3.นายอาวธุ หงษ์ศิริ กรรมการและเลขานุการ 3.นายบุญหลง ศรีบัว   กรรมการและเลขานุการ

e-bidding ลงนามใน
สัญญาภายใน 
31/ธ.ค./64

31 เคร่ืองหัน่สมุนไพรอเนกประสงค์ 1 
เคร่ือง

400,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

33 เคร่ืองอบแห้งแบบถาดวาง 1 เคร่ือง 350,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

32 ถังปัน่สลัดน้้า 1 ถัง 325,000.00    เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

34 เคร่ืองปัน่ละเอียด 1 เคร่ือง 50,000.00     เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิธกีารจัดหา

1.ผศ.ปิยะรัตน์ จติร์ภิรมย ์ ประธาน 1.นายปิยะ วงศ์ญาณิน       ประธาน 1.นางสาวนันทวดี เนียมนุ้ย  ประธาน

2.อาจารย ์ดร.อัฐพันธ ์ หมอช้าง กรรมการ 2.นางสาวจฬุาลักษณ์ น้อยพ่วง  กรรมการ 2.นางปิยะรัตน์ จติรภิรมย ์  กรรมการ
3.อาจารย ์ดร.เกวลิน วงศ์โถง  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวอฑิตยา โรจนสโรช  กรรมการและเลขานุการ 3.นางสาวพรพรรณ โพธิ์ไกร  กรรมการและเลขานุการ

1.ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ประธาน 1.นายเกษม คงนิรันดรสุข ประธาน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิลันธนา เลิศสถิตธนกร ประธาน

2.ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน   กรรมการ 2.นางสาวภัสราวดี เผ่าจนิดา กรรมการ 2.นายปิยะ วงศ์ญาณิน  กรรมการ
3.อ.ดร.รัชนู เมยดง  กรรมการและเลขานุการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เธยีร ธรีะวรวงศ์ กรรมการและลเขานุการ 3.อ.ดร.รัชนู เมยดง  กรรมการและเลขานุการ

37 เคร่ืองแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 1 เคร่ือง

2,800,000.00 

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

35 เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท
ชนิดมัลติโมด 1 เคร่ือง

2,200,000.00 e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64

36 ระบบกล่ันระดับโมเลกุลเพือ่แยกสาร
มูลค่าสูง 1 ชุด

2,500,000.00 e-bidding ลงนามภายใน 
31/ธ.ค./64
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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

7 กลองแขกประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี
 จ ำนวน 1 คู่

90,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

11 ฆ้องโหม่งดึกด ำบรรพ์ พร้อม
กระจังประดับมุกไฟ จ ำนวน 1 ชุด

300,000
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

10 กระจังโหม่งประดับมุกไฟ ลำย
ครุฑยุดนำค พร้อมลูกลงรักปิด
ทองและไม้ตี จ ำนวน 1 ชุด

250,000
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

9 ระนำดทุ้มเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1รำง

200,000
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

8 ระนำดเอกเหล็กประดับมุกไฟ 
พร้อมลูกและไม้ตี จ ำนวน 1รำง

200,000
-

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

4 ฆ้องวงเล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

150,000        
-

เฉพำะเจำะจง เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

ฆ้องวงใหญ่ประดับมุกไฟ พร้อมลูก
และไม้ตี จ ำนวน 1 วง

150,000        

เฉพำะเจำะจง 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        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

3
-

6

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

-

กลองทัดประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี
และไม้ทัดกลองประดับมุกไฟ 
จ ำนวน 1 คู่

350,000
-

วิธกีารจัดหา
ก าหนดการ
เบิกจ่ายก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ คุมงาน

Administrator
Line

Administrator
Text Box
- ๓๑ -



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
- 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67 ฆ้องหุ่ยคีย์ Bb ส ำหรับกำรแสดง
ร่วมสมัย จ ำนวน 1 ชุด

100,000
- เฉพำะเจำะจง

เบิกจำ่ยภำยใน 
31/ธ.ค./64

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

ประกวดรำคำ
(e-bidding)หรือ

วธิคัีดเลือก

ลงนำมภำยใน 
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

69 ปรับปรุงอำคำร 27 ชั้น 4 จ ำนวน 1 
งำน

      4,000,000
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองกลาง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
หมวดครภุัณฑ์

1.นายวฒิุวฒัน์  เดชเรือง                 ประธาน
-

1.นายเกษม ประดาสุข                      ประธาน

2.นายอนุวฒัน์ โชติมณี                   กรรมการ 2.นายอนุวฒัน์ โชติมณี                   กรรมการ

3.นายสุชล สมประสงค์           กรรมการและเลขานุการ 3.นายสาธติ ศิลารักษ์            กรรมการและเลขานุการ
2 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียง

ออนไลน์ห้องประชุมออนไลน์ขนาด
กลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
 12 ชั้น 5 เคร่ือง

51,500.00     

3 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ
ไร้สายห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง
 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 
ชั้น 5 เคร่ือง

145,000.00    

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

415,500.00    

1

-

1.นายเกษม ประดาสุข                      ประธาน

5 ชุดขาแขวนห้องประชุมออนไลน์
ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น 10 ชุด

65,000.00     

2

2.นายนวชาต แก้วประชา                 กรรมการ

3 3.นายฐิติวจัน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
1.นายสืบยศ สินบัว       ประธาน 1.นายเกษม ประดาสุข                      ประธาน

2.นายอนุวฒัน์ โชติมณี   กรรมการ 2.นายนวชาต แก้วประชา                 กรรมการ
3.นายสาธติ ศิลารักษ์    กรรมการและเลขานุการ 3.นายฐิติวจัน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์  กรรมการและเลขานุการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ห้อง
ประชุมออนไลน์ขนาดกลางอาคาร
เรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น 5 
เคร่ือง

125,000.00    

ล าดับ รายการ
วงเงนิ

งบประมาณ
วิธกีารจัดหา

ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

คัดเลือก เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

6 กล้องวดีิโอห้องประชุมออนไลน์ขนาด
กลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
 12 ชั้น 5 กล้อง

675,000.00    
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Administrator
Text Box
2.นายสาธิต ศิลารักษ์     กรรมการ
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3.นายนวชาติ แก้วประชา    กรรมการและเลขานุการ
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1.นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์    ประธาน
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2.นายนวชาติ แก้วประชา    กรรมการ
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การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ 2565
ของ กองกลาง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ก าหนดราคากลาง พิจารณาผล(เปิดซอง) ตรวจรบัพัสดุ
ล าดับ รายการ

วงเงนิ
งบประมาณ

วิธกีารจัดหา
ก าหนดการ
เบิกจ่าย

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

1.นายฐิติวจัน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์         ประธาน 1.นายเกษม ประดาสุข          ประธาน

2.นายสุชล สมประสงค์                    กรรมการ 2.นายอนุวฒัน์ โชติมณี           กรรมการ
3.นายสาธติ ศิลารักษ์       กรรมการและเลขานุการ 3.นายสืบยศ สินบัว          กรรมการและเลขานุการ

- 1.นายเกษม ประดาสุข          ประธาน

2.นายสุชล สมประสงค์         กรรมการ
3.นายวฒิุวฒัน์ เดชเรือง   กรรมการและเลขานุการ

- 1.นายเกษม ประดาสุข          ประธาน

2.นายสุชล สมประสงค์         กรรมการ
3.นายวฒิุวฒัน์ เดชเรือง   กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการ พิจารณาผล (เปิดซอง) ห้ามซ้้า กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คัดเลือก เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
30 เคร่ือง

7 1,008,000.00 

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย
 15 เคร่ือง

8 498,000.00    

เฉพาะเจาะจง เบิกจา่ยภายใน 
31/ธ.ค./64

เคร่ืองเลือกและสลับสัญญาณภาพ 
HDMI 5 เคร่ือง

9 475,000.00    
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3.นายนวชาติ แก้วประชา    กรรมการและเลขานุการ
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2.นายสาธิต ศิลารักษ์     กรรมการ
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1.นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์    ประธาน
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2.นายอนุวัฒน์ โชติมณี    กรรมการ
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1.นายสุชล สมประสงค์    ประธาน
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ค ำอธิบำย ครบก ำหนดสัญญำ

(บำท)
รวมทั้งสิ้น 90,624,500.00

แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพคน

ผลผลิต/โครงกำร  ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำดำ้นสังคมศำสตร์ 62,109,100

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี(งำนบรหิำรจัดกำรรำยได)้ 6,000,000

1 ปรับปรุงศูนย์อาหาร อาคาร 22 
ชั้น 1  1 งาน

6,000,000 5,150,000 P งำนบรหิำร
จัดกำรรำยได้
(กองคลัง)

บ.ด ีเอ็ม อินเตอร์
เนชั่นแนล(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

จัดท ำสัญญำ ณ 
วันที่ 26 ม.ค. 65

25 ม.ิย. 65 คัดเลือก

ส ำนักงำนอธิกำรบด ีกองกลำง (งำนเทคโนโลยีฯ) 3,458,000

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา หอ้งประชุมออนไลน์ขนาดกลาง
 อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการ 12 ชั้น  5 เคร่ือง

125,000 125,000

3 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์หอ้งประชุมออนไลน์
ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการ 12 ชั้น  5 เคร่ือง

51,500 51,500

4 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายหอ้งประชุม
ออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการ 12 ชั้น   
 5 เคร่ือง

145,000 145,000

5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล ขนาด 65 นิ้ว  
15 เคร่ือง

415,500 415,500

6 ชุดขาแขวนหอ้งประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวม
และปฏบิติัการ 12 ชั้น  10 ชุด

65,000 65,000

7 กล้องวีดีโอหอ้งประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวม
และปฏบิติัการ 12 ชั้น  5 กล้อง

675,000 636,650 P กองกลำง(งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเตม็ จ ำกัด เบกิจ่ำยแล้ว คัดเลือก

เฉพำะเจำะจงP

กองกลำง(งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเตม็ จ ำกัด เบกิจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจงP

บ.ซีโบร ซิสเตม็ จ ำกัด

สถำนะ

หน่วยงำน บรษัิท/หจก/รำ้น วิธีกำรจัดหำ

เบกิจ่ำยแล้วกองกลำง(งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

4.เ
ปดิ

ซอ
ง

5.ร
ะห

ว่ำ
งพิ

จำ
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ล
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ชน
ะ

7.แ
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ท ำ
สัญ

ญ
ำ

8.ท
 ำส

ัญ
ญ

ำ

วงเงนิที่จัดท ำสัญญำ 1.จ
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 ำห
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สือ
เช

ญิ
ชว

น

2.ป
ระ

กำ
ศร

ำ่ง
 T

OR

3.ป
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กำ
ศข

ำย
แบ

บ

แบบตดิตำมกำรรำยงำนงบลงทนุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

วงเงนิงบประมำณ   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

10
.เบ

กิจ
่ำย

9.ต
รว

จร
บัพั

สด
ุ
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ค ำอธิบำย ครบก ำหนดสัญญำ

(บำท)

สถำนะ

หน่วยงำน บรษัิท/หจก/รำ้น วิธีกำรจัดหำ4.เ
ปดิ

ซอ
ง

5.ร
ะห

ว่ำ
งพิ

จำ
รณ

ำผ
ล

6.ป
ระ

กำ
ศผู้

ชน
ะ

7.แ
จ้ง

ท ำ
สัญ

ญ
ำ

8.ท
 ำส

ัญ
ญ

ำ

วงเงนิที่จัดท ำสัญญำ 1.จ
ัดท

 ำห
นัง

สือ
เช

ญิ
ชว

น

2.ป
ระ

กำ
ศร

ำ่ง
 T

OR

3.ป
ระ

กำ
ศข

ำย
แบ

บ

วงเงนิงบประมำณ   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

10
.เบ

กิจ
่ำย

9.ต
รว

จร
บัพั

สด
ุ

8 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens  30 เคร่ือง

1,008,000 871,515 P กองกลำง(งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ใบบญุ โซลูชั่น 
จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว คัดเลือก

9 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย  15 เคร่ือง 498,000 498,000 P กองกลำง(งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเตม็ จ ำกัด เบกิจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

10 เคร่ืองเลือกและสลับสัญญาณภาพ HDMI  5 เคร่ือง 475,000 475,000 P กองกลำง(งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเตม็ จ ำกัด เบกิจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

ส ำนักงำนอธิกำรบด ีกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 37,700,000

11 โพเดียม  10 ชุด 150,000 139,796 P กองอำคำรฯ

12 โต๊ะกลาง  1 ตัว 3,500 3,478 P กองอำคำรฯ

13 ตู้เอกสาร  12 ตู้ 64,800 51,360 P กองอำคำรฯ

14 ตู้เอกสารทรงเต้ีย  12 ตู้ 40,800 39,804 P กองอำคำรฯ

15 เก้าอี้อาจารย์หน้าหอ้งเรียน   40 ตัว 128,000 59,920 P กองอำคำรฯ

16 โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง  5 ตัว 61,000 18,190 P กองอำคำรฯ

17 โต๊ะท างาน  1 ตัว 5,900 3,717.18 P กองอำคำรฯ

18 เก้าอี้  1 ตัว 4,700 4,574 P กองอำคำรฯ

19 เก้าอี้พกัคอย 5 ที่นั่ง  50 ชุด 550,000 460,000 P

20 เก้าอี้ท างาน  10 ตัว 40,000 39,804 P

21 โต๊ะสนาม 4 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาสโครงเหล็ก  30 ตัว 510,000 497,550 P กองอำคำรฯ บ.เอฟ.อำร.์พี.
อินดสัตรี ้จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว          เฉพำะเจำะจง     
     (ใชว้ิธีกำรจัดหำผิด)

          เฉพำะเจำะจง    
      (ใชว้ิธีกำรจัดหำผิด)

เฉพำะเจำะจงบ.เอฟอำร.์พี.
อินดสัตรี ้จ ำกัด

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

1 ม.ีค. 65

กองอำคำรฯ หจก.ซี บ ีเอส เฟอร์
นิเมท

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

8 ม.ีค. 65
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22 โต๊ะขาพบัอเนกประสงค์  150 ตัว 300,000 229,194 P กองอำคำรฯ

23 โต๊ะอาจารย์หน้าหอ้งเรียน    40 ตัว 172,000 118,342 P กองอำคำรฯ

24 โต๊ะท างานส านักงาน  10 ตัว 50,000 39,055 P กองอำคำรฯ

25 โซฟา 5 ที่นั่ง  1 ชุด 16,300 16,250.09                  P กองอำคำรฯ

รำ้นเฟอรนิ์ชชิ่ง 
แอนด ์ดไีซน์

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

16 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

รำ้นเฟอรนิ์ชชิ่ง 
แอนด ์ดไีซน์

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

16 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง
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26 เก้าอี้ประชุมแบบล้อเล่ือนเบาะหุ้มหนัง  30 ตัว 135,000 86,670 P กองอำคำรฯ

27 ม่านม้วน อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการ 12 ชั้น  1 ชุด 300,000 296,869.63 P กองอำคำรฯ รำ้นโฮมเดคคอร์ เบกิจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

28 ฟล์ิมกรองแสง อาคารเรียนรวมและปฏบิติัการ 12 ชั้น  1 ชุด 300,000 299,902.17 P กองอำคำรฯ บ.สมำรท์เทค เอ็น
เตอรไ์พรส์ จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

29 เก้าอี้พลาสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม  250 ตัว 425,000 200,625 P กองอำคำรฯ หจก.จี ดบัเบิ้ลยู 
(1996)

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

18 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

30 เก้าอี้เลคเชอร์พลาสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม  200 ตัว 430,000 297,460 P กองอำคำรฯ หจก.จี ดบัเบิ้ลยู 
(1996)

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

18 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

31 เวทีส าเร็จรูปพร้อมบนัได 2 ข้าง  1 ชุด 13,000 กองอำคำรฯ ไมด่ ำเนินกำร
เน่ืองจำก

งบประมำณไม่
เพียงพอในกำร
จัดหำรำยกำร

ดงักล่ำว

32 ระบบกล้องวงจรปดิ  1 ระบบ 1,500,000 กองอำคำรฯ แก้ไขรำยละเอียด 
TOR

33 ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์  1 งาน 24,000,000 P กองอำคำรฯ ลงรำ่ง TOR วันที่ 
17-22 ม.ีค.65

34 ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 14    1 งาน 8,500,000 P กองอำคำรฯ ขำยแบบ 4 - 17 
ม.ีค. 65  (ยื่นซอง 

18 ม.ีค.65)

e-bidding

วิทยำลัยกำรดนตรี 8,626,000

35 ฆ้องโหม่งดึกด าบรรพ ์พร้อมกระจังประดับมุกไฟ  1 ชุด 300,000.00           300,000.00                 

36 รางระนาดเอก มโหรี ลงรักปดิทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

37 รางระนาดทุ้มมโหรี ลงรักปดิทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

รำ้นเฟอรนิ์ชชิ่ง 
แอนด ์ดไีซน์

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

16 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

วิทยำลัยกำร
ดนตรี

รำ้นสยำมครภุณัฑ์ เบกิจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง
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38 ระนาดเอกเหล็กมโหรี ลงรักปดิทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

39 ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี ลงรักปดิทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

40 ระนาดเอกเขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb 1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

41 ระนาดทุ้ม เขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

42 ระนาดเอกเขียนลายร่วมสมัย คีย์ c  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

43 ระนาดทุ้ม เขียนลายร่วมสมัย คีย์ c  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

44 ระนาดเอกเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ c  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

45 ระนาดทุ้มเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ c 1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

46 ระนาดเอกเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

47 ระนาดทุ้มเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb  1 ราง 30,000.00             30,000.00                  

48 ฆ้องกลาง ลงรักปดิทอง พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง 40,000.00             40,000.00                  

49 ฆ้องวงเล็กมโหรี ลงรักปดิทอง พร้อมลูกและไม้ตี 1 วง 40,000.00             40,000.00                  

50 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทบุคีย์ Bb และ
ไม้ตี  1 วง

40,000.00             40,000.00                  

51 ฆ้องวงเล็ก เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทบุคีย์ Bb และไม้ตี
  1 วง

40,000.00             40,000.00                  

52 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทบุคีย์ c และไม้ตี 
 1 วง

40,000.00             40,000.00                  

53 ฆ้องวงเล็ก เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทบุคีย์ c และไม้ตี 
 1 วง

40,000.00             40,000.00                  

54  ปี่ใน ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์   1 เลา 30,000.00             30,000.00                  

55  ปี่ชวา ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 30,000.00             30,000.00                  

56  ปี่มอญ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์ และล าโพงปี่มอญ  1
 เลา

30,000.00             30,000.00                  

57  ปี่ไฉน ประดับมุกไฟ  1 เลา 10,000.00             10,000.00                  

58  ปี่นอก ประดับมุกไฟ  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

วิทยำลัยกำร
ดนตรี

รำ้นสยำมครภุณัฑ์ เบกิจ่ำยแล้ว

วิทยำลัยกำร
ดนตรี

รำ้นเบญจรงค์ดนตรี
ไทย

เบกิจ่ำยแล้ว

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 รำ้นขมิไทย ดนตรี
ไทย

 เบกิจ่ำยแล้ว
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59  ปี่นอกต่ า ประดับมุกไฟ  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

60  ปี่กลาง ประดับมุกไฟ  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

61  ปี่ในเสียงบา้นพาทยโกศล ประดับมุก  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

62  ขลุ่ยเพยีงออ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

63  ขลุ่ยรอง ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

64  ขลุ่ยหลิบ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

65  ขลุ่ยกรวด ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

 เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 รำ้นขมิไทย ดนตรี
ไทย

 เบกิจ่ำยแล้ว
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66  ขลุ่ยอู้ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

67  ขลุ่ยคีย์ c ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

68  ขลุ่ยคีย์ Bb ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

69  ขลุ่ยคีย์ A ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

70  ขลุ่ยคีย์ G ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00             20,000.00                  

71  ตู้ใส่เคร่ืองดนตรีไทย  1 ตู้ 80,000.00             80,000.00                  

72  กลองทัดประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตีและไม้ทดักลองประดับมุกไฟ
  1 คู่

350,000.00           350,000.00                 

73  ตะโพนไทย ประดับมุกไฟ  1 ใบ 70,000.00             70,000.00                  

74  กลองสองหน้า  5 ใบ 30,000.00             30,000.00                  

75  ตะโพนไทย  5 ใบ 35,000.00             35,000.00                  

76  รางระนาดเอกประดับมุกไฟรอบราง  1 ราง 250,000.00           250,000.00                 

77  ระนาดเอกเหล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 ราง 200,000.00           200,000.00                 

78  โต๊ะวางเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับออกงาน จ านวน 1 ชุด 40,000.00             40,000.00                  

79  ฆ้องวงใหญ่ประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง 150,000.00           150,000.00                 

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว

 เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 รำ้นขมิไทย ดนตรี
ไทย

 เบกิจ่ำยแล้ว
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80  ฆ้องวงเล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง 150,000.00           150,000.00                 

81  กลองแขกประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี  1 คู่ 90,000.00             90,000.00                  

82  ชุดโทนชาตรีและกลองตุ๊ก ประดับมุกไฟ  1 ชุด 50,000.00             50,000.00                  

83  โทน ร ามะนา ลงรักปดิทอง  1 ชุด 30,000.00             30,000.00                  

84  รางระนาดทุ้มประดับมุกไฟรอบราง  1 ราง 250,000.00           250,000.00                 

85  ระนาดทุ้มเหล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 ราง 200,000.00           200,000.00                 

86  ชุดเคร่ืองดนตรีวงเถิดเทงิ กลองยาว  1 ชุด 20,000.00             20,000.00                  

87  กระจังโหม่งประดับมุกไฟ ลายครุฑยุดนาค พร้อมลูกลงรักปดิ
ทองและไม้ตี  1 ชุด

250,000.00           250,000.00                 

88  ฆ้องหุ่ยคีย์ c ส าหรับการแสดงร่วมสมัย  1 ชุด 100,000.00           100,000.00                 

89  ฆ้องหุ่ยคีย์ Bb ส าหรับการแสดงร่วมสมัย  1 ชุด 100,000.00           100,000.00                 

90  ซอด้วง ทวนมุกไฟ ลงรักปดิทอง พร้อมกล่องใส่  1 คัน 40,000.00             40,000.00                  

91  ซออู้ ทวนมุกไฟ ลงรักปดิทอง พร้อมกล่องใส่  1 คัน 50,000.00             50,000.00                  

92  ซอสามสาย ทวนมุกไฟ ลงรักปดิทอง พร้อมกล่องใส่  1 คัน 60,000.00             60,000.00                  

93  ซอสามสายหลิบ ทวนมุกไฟ ลงรักปดิทอง พร้อมกล่องใส่  1 
คัน

50,000.00             50,000.00                  

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 รำ้นขมิไทย ดนตรี
ไทย

 เบกิจ่ำยแล้ว

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว  เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง
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94  ชุดเคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายหลิบประดับมุกไฟ  1 ชุด 100,000.00           100,000.00                 

95  อุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมทางดนตรีศึกษา  1 ชุด 10,000.00             10,000.00                  

96  ท่ีปกัซอสามสายส าหรับนั่งบรรเลง ลงรักปดิทอง  2 ชุด 6,000.00              6,000.00                    

97  อังกะลุง คีย์ c  1 ชุด 15,000.00             15,000.00                  

98  อังกะลุง คีย์ Bb  1 ชุด 15,000.00             15,000.00                  

99  พณิเขมรแบบโบราณ  1 ตัว 15,000.00             15,000.00                  

100  กลองไทโกะ และกลองส าหรับการแสดงร่วมสมัย  1 ชุด 80,000.00             80,000.00                  

101  ขิมผีเส้ือ 7 หย่อง ประดับมุกไฟ  1 ตัว 80,000.00             80,000.00                  

102  ขิมคางหมู 14 หย่องส าหรับวงดนตรีร่วมสมัย  10 ตัว 400,000.00           400,000.00                 

103 ปรับปรุงอาคาร 27 ชั้น 4    1 งาน 4,000,000 2,832,472.69               วิทยำลัยกำร
ดนตรี

บ.เจเค เดคคอน 
จ ำกัด

ประกำศผู้ชนะ 
14-22 ม.ีค.65

e-bidding

คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3,065,400

104  ตู้แช่อุณหภมิูต่ า (ชนิดต้ังพื้น)  1 ตู้ 650,000 สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ประกำศรำ่ง TOR

105  ตู้แช่อุณหภมิูต่ า (ชนิดต้ังโต๊ะ)  1 ตู้ 720,000 สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ประกำศรำ่ง TOR

106 เคร่ืองท าแหง้แบบแช่แข็ง  1 เคร่ือง 650,000 สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ประกำศรำ่ง TOR

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 รำ้นขมิไทย ดนตรี
ไทย

 เบกิจ่ำยแล้ว

 วิทยำลัยกำร
ดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบกิจ่ำยแล้ว

 เฉพำะเจำะจง

 เฉพำะเจำะจง
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107 เคร่ืองวัดสีในอาหารเหลว  1 เคร่ือง 60,000 60,000 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 24 ม.ค. 65

10 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

108 เคร่ืองวัดค่าความหนืดในอาหารเหลว  1 เคร่ือง 175,000 175,000 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 17 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65

109  เคร่ืองหาปริมาณความชื้น  1 เคร่ือง 70,000 70,000 P สำขำ
ผู้ประกอบกำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 24 ม.ค. 65

10 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

110  อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิ  1 อ่าง 42,000 42,000 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 24 ม.ค. 65

10 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

111 เคร่ืองวัด Hand refractometer (เคร่ืองวัดความเค็มชนิด
พกพา)  1 เคร่ือง

9,400 9,400 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 24 ม.ค. 65

10 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

112 เคร่ืองวัด Hand refractometer (เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์ชนิด
พกพา)  
1 เคร่ือง

9,000 8,988 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 24 ม.ค. 65

10 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

113 เคร่ือง Retort แบบ Bacth (ส าหรับสเตอริไลส์อาหารโดยใช้
แก๊ส)  
1 เคร่ือง

80,000 80,000 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 24 ม.ค. 65

10 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

114 เคร่ือง Pasteurized แบบ Bacth (ส าหรับพาสเจอร์ไรส์อาหาร
โดยใช้แก๊ส)  1 เคร่ือง

200,000 200,000 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 17 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

115 เคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้สภาวะสุญญากาศแบบแนวเอียง 
 1 เคร่ือง

400,000 400,000 P สำขำผู้
ประกอบ กำร

อำหำร

บ.ชชัรยี์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำ
แล้ว ณ 17 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

คณะวิทยำกำรจัดกำร 3,259,700

116 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ Digital Communication  1 งาน 3,259,700 3,200,000 P สำขำประชำ
สัม พันธ์และ
กำรสื่อสำร

บ.เอวี.แอพพลำย 
จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว คัดเลือก
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ผลผลิต/โครงกำร  ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

15,353,400

คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 6,953,400

117 เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)  1 เคร่ือง 436,000 436,000 P สำขำจุล
ชวีวิทยำ

บ.กิตตสิิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว 7 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

118 ตู้ควบคุมอุณหภมูิแบบเขย่า    1 ตู้ 191,800 191,800 P สำขำจุล
ชวีวิทยำ

บ.กิตตสิิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

รอส่งมอบ 7 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

119 เคร่ืองตีบดละเอียด    1 เคร่ือง 184,500 184,500 P สำขำจุล
ชวีวิทยำ

บ.กิตตสิิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว 7 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

120 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง    1 เคร่ือง 235,400 235,400 P สำขำจุล
ชวีวิทยำ

บ.กิตตสิิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

รอส่งมอบ 7 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

121 เคร่ืองกล่ันน้ า  1 เคร่ือง 75,400 75,400 P สำขำจุล
ชวีวิทยำ

บ.กิตตสิิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

รอส่งมอบ 7 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

122  อ่างควบคุมอุณหภมูิ  1 อ่าง 45,300 45,300 P สำขำจุล
ชวีวิทยำ

บ.กิตตสิิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

เบกิจ่ำยแล้ว 7 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

123 เคร่ืองวิเคราะหก์๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
1 เคร่ือง

550,000 548,000 P

124 เคร่ืองวิเคราะหก์๊าซไนโตรเจน  1 เคร่ือง 600,000 599,000 P

125  เคร่ืองวิเคราะหก์๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
1 เคร่ือง

550,000 549,000 P

126  เคร่ืองควบคุมการปรับเทยีบด้วยก๊าซมาตรฐาน  1 เคร่ือง 700,000 697,000 P

127 เคร่ืองผลิตอากาศบริสุทธิ ์   1 เคร่ือง 300,000 298,500 P

128 ก๊าซมาตรฐานส าหรับเคร่ืองตรวจวัดก๊าซ  1 ชุด 180,000 178,000 P

129  ชั้นวางชุดตรวจวิเคราะหก์๊าซพร้อมติดต้ังระบบสอบเทยีบ  1 
ชุด

50,000 49,500 P

130  ตู้สถานีตรวจวัดอากาศแบบเคล่ือนที่ พร้อมอุปกรณ์   1 ตู้ 160,000 157,000 P

e-biddingสำขำ
วิทยำศำสตร์

และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

บ.ไคเนตคิส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
แล้ว 8 ม.ีค.65

6 ก.ค. 65
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ค ำอธิบำย ครบก ำหนดสัญญำ

(บำท)

สถำนะ

หน่วยงำน บรษัิท/หจก/รำ้น วิธีกำรจัดหำ4.เ
ปดิ

ซอ
ง

5.ร
ะห

ว่ำ
งพิ

จำ
รณ

ำผ
ล

6.ป
ระ

กำ
ศผู้

ชน
ะ

7.แ
จ้ง

ท ำ
สัญ

ญ
ำ

8.ท
 ำส

ัญ
ญ

ำ

วงเงนิที่จัดท ำสัญญำ 1.จ
ัดท

 ำห
นัง

สือ
เช

ญิ
ชว

น

2.ป
ระ

กำ
ศร

ำ่ง
 T

OR

3.ป
ระ

กำ
ศข

ำย
แบ

บ
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ุ

131 ชุดเคร่ืองมือตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม พร้อมเสาและ
แบตเตอร่ี  1 ชุด

95,000 94,000 P

132 เคร่ืองวิเคราะหห์าปริมาณไนโตรเจน โปรตีนในอาหาร   1 
เคร่ือง

599,200 P

133 เคร่ืองสกัดปริมาณไขมันในอาหาร  1 เคร่ือง 622,700 P

134 เคร่ืองสกัดหาปริมาณเส้นใยในอาหาร  1 เคร่ือง 454,800 P

135 เตาเผาอุณหภมิูสูง    1 ชุด 192,600 P

136 ชุดวิเคราะหห์าปริมาณความชื้นในอาหาร  1 ชุด 730,700 P

คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 8,400,000

137 ชุดปฏบิติัการวงจรไฟฟา้  20 ชุด 2,000,000 1,995,000 P สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดโิอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
แล้ว 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

138 ชุดปฏบิติัการอิเล็กทรอนิกส์  20 ชุด 2,000,000 1,995,000 P สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดโิอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
แล้ว 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

139  ชุดปฏบิติัการเคร่ืองกลไฟฟา้    2 ชุด 3,000,000 2,980,000 P สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดโิอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
แล้ว 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

140 ชุดปฏบิติัการส่งจ่ายก าลังไฟฟา้    1 ชุด 1,400,000 1,395,000 P สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดโิอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
แล้ว 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

ผลผลิต/โครงกำร  ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำดำ้นวิทยำศำสตร์
สุขภำพ

13,162,000

คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 13,162,000

141 เคร่ืองระเหยสารภายใต้ความดันสูง  1 เคร่ือง 480,000 480,000 P ศูนย์วิจัยกัญชำ บ.พำรำไวแอนตฟิิค 
จ ำกัด

ระหว่ำงตรวจรบั
พัสดุ

21 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

142  เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง    1 เคร่ือง 150,000 150,000 P ศูนย์วิจัยกัญชำ บ.ลำโบเทค จ ำกัด เบกิจ่ำยแล้ว 21 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

สำขำ
วิทยำศำสตร์

และ
เทคโนโลยี
กำรอำหำร

ลงรำ่ง TOR วันที่ 
28 ก.พ. - 3 ม.ีค. 
65 (อยู่ระหว่ำง
พิจำรณำตอบ
ขอ้เสนอแนะ
วิจำรณ์ TOR)

e-bidding

e-biddingสำขำ
วิทยำศำสตร์

และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

บ.ไคเนตคิส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
แล้ว 8 ม.ีค.65

6 ก.ค. 65
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ค ำอธิบำย ครบก ำหนดสัญญำ

(บำท)

สถำนะ

หน่วยงำน บรษัิท/หจก/รำ้น วิธีกำรจัดหำ4.เ
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วงเงนิงบประมำณ   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

10
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กิจ
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9.ต
รว

จร
บัพั

สด
ุ

143 เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง    1 เคร่ือง 32,000 32,000 P ศูนย์วิจัยกัญชำ บ.ลำโบเทค จ ำกัด เบกิจ่ำยแล้ว 9 ม.ีค. 65 เฉพำะเจำะจง

144 เคร่ืองหั่นย่อยสมุนไพรส าหรับของแข็ง   1 เคร่ือง 500,500 P

145 เคร่ืองหั่นย่อยสมุนไพรแบบกิ่งก้าน  1 เคร่ือง 500,500 P

146 เคร่ืองอบแหง้แบบถาดหมุน    1 เคร่ือง 550,000 P

147 เคร่ืองล้างสมุนไพรแบบถังหมุน  1 เคร่ือง 584,000 P

148  ชุดเคร่ืองล้างสมุนไพรแบบสายพาน  1 ชุด 590,000 P

149 เคร่ืองบดแหง้  1 เคร่ือง 650,000 P

150 อุปกรณ์ประกอบชุดเคร่ืองจักรส าหรับกระบวนการล้าง และ
ลดขนาดสมุนไพรที่มีความแข็ง  1 ชุด

500,000 P

151 เคร่ืองหั่นสมุนไพรอเนกประสงค์  1 เคร่ือง 400,000 400,000

P

สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

152 ถังปั่นสลัดน้ า  1 ถัง 325,000 325,000

P

สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

153 เคร่ืองอบแหง้แบบถาดวาง  1 เคร่ือง 350,000 350,000

P

สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

154 เคร่ืองปั่นละเอียด  1 เคร่ือง 50,000 50,000

P

สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 ม.ิย. 65 เฉพำะเจำะจง

155 เคร่ืองอ่านปฏกิิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด  1 เคร่ือง 2,200,000 2,190,000

P
สำขำเทคนิค
กำรแพทย์

หจก.เอ็น.วำย.อำร์
ลงนำมในสัญญำ 

แล้ว ณ  13 ธ.ค. 64

12 เม.ย. 65 e-bidding

156 ระบบกล่ันระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูง  1 ชุด 2,500,000
2,498,000 P

157 เคร่ืองแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  1 เคร่ือง 2,800,000.00
2,794,000 P

สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

ศูนย์วิจัย
กัญชำและ

กัญชง

บ.พำรำไซแอนตฟิิค 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำ
วันที่ 8 ม.ีค.65

6 ม.ิย. 65 e-bidding

ลงรำ่ง TOR วันที่ 
28 ก.พ. - 3 ม.ีค.
65 (อยู่ระหว่ำง
พิจำรณำตอบ
ขอ้เสนอแนะ
วิจำรณ์ TOR)
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ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท)

กองกลำง(งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ห้องประชุมออนไลน์ขนาด

กลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น  5 เคร่ือง
125,000 125,000

2 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์ห้องประชุม
ออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 
ชั้น  5 เคร่ือง

51,500 51,500

3 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายห้องประชุม
ออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 

145,000 145,000

4 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 
นิ้ว  
15 เคร่ือง

415,500 415,500

5 ชุดขาแขวนห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียน
รวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น  10 ชุด

65,000 65,000

6 กล้องวีดีโอห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียน
รวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น  5 กล้อง

675,000 636,650 P กองกลำง
(งำน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเต็ม จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว คัดเลือก

7 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens  30 เคร่ือง

1,008,000 871,515 P กองกลำง
(งำน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ใบบุญ โซลูชั่น จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว คัดเลือก

เฉพำะเจำะจง

กองกลำง
(งำน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

กองกลำง
(งำน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

เฉพำะเจำะจง

P บ.ซีโบร ซิสเต็ม จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว

สถำนะ

วิธีกำรจัดหำ

P บ.ซีโบร ซิสเต็ม จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว

7.
แจ

้งท
 ำส
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ญ
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8.
ท ำ
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ญ

ำ

9.
ตร

วจ
รับ
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ดุ

10
.เบ

ิกจ
ำ่ย

หน่วยงำน บริษัท/หจก/ร้ำน

แบบติดตำมกำรรำยงำนงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รำยกำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จ)

   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

วงเงิน
งบประมำณ

วงเงินที่จัดท ำ
สัญญำ

1.
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ท ำ
หนั
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ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท)

สถำนะ

วิธีกำรจัดหำ7.
แจ

้งท
 ำส

ัญ
ญ

ำ

8.
ท ำ

สัญ
ญ

ำ

9.
ตร

วจ
รับ

พัส
ดุ

10
.เบ

ิกจ
ำ่ย

หน่วยงำน บริษัท/หจก/ร้ำน

   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

วงเงิน
งบประมำณ

วงเงินที่จัดท ำ
สัญญำ

1.
จัด

ท ำ
หนั

งส
ือเ

ชิญ
ชว

น

2.
ปร

ะก
ำศ

ร่ำ
ง 

TO
R

3.
ปร

ะก
ำศ

ขำ
ยแ

บบ

4.
เป

ิดซ
อง

5.
ระ

หว
่ำง

พิจ
ำร

ณ
ำผ

ล

6.
ปร

ะก
ำศ

ผู้ช
นะ

8 เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย  15 เคร่ือง 498,000 498,000 P กองกลำง
(งำน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเต็ม จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

9 เคร่ืองเลือกและสลับสัญญาณภาพ HDMI  5 เคร่ือง 475,000 475,000 P กองกลำง
(งำน

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร)

บ.ซีโบร ซิสเต็ม จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

รวม 3,283,165

กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

10 โต๊ะสนาม 4 ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาสโครงเหล็ก  30 ตัว 510,000 497,550 P กองอำคำรฯ บ.เอฟ.อำร์.พี.อินดัสต
รี้ จ ำกัด

เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง
 (ใช้วิธีกำร
จัดหำผิด)

11 ม่านม้วน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น  1 ชุด 300,000 296,869.63 P กองอำคำรฯ ร้ำนโฮมเดคคอร์ เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง
12 ฟิล์มกรองแสง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น  1 

ชุด
300,000 299,902.17 P กองอำคำรฯ บ.สมำร์ทเทค เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ำกัด
เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

รวม 1,094,321.80
วิทยำลัยกำรดนตรี

13 ฆ้องโหม่งดึกด าบรรพ์ พร้อมกระจังประดับมุกไฟ  1 ชุด 300,000.00    300,000.00      

14 รางระนาดเอก มโหรี ลงรักปิดทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 
ราง

30,000.00      30,000.00       

15 รางระนาดทุ้มมโหรี ลงรักปิดทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

16 ระนาดเอกเหล็กมโหรี ลงรักปิดทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 
ราง

30,000.00      30,000.00       

วิทยำลัยกำร
ดนตรี

ร้ำนสยำมครุภัณฑ์ เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง
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17 ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี ลงรักปิดทอง พร้อมผืนและไม้ตี  1 
ราง

30,000.00      30,000.00       

18 ระนาดเอกเขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb 1 ราง 30,000.00      30,000.00       

19 ระนาดทุ้ม เขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

20 ระนาดเอกเขียนลายร่วมสมัย คีย์ c  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

21 ระนาดทุ้ม เขียนลายร่วมสมัย คีย์ c  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

22 ระนาดเอกเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ c  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

23 ระนาดทุ้มเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ c 1 ราง 30,000.00      30,000.00       

24 ระนาดเอกเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

25 ระนาดทุ้มเหล็กเขียนลายร่วมสมัย คีย์ Bb  1 ราง 30,000.00      30,000.00       

26 ฆ้องกลาง ลงรักปิดทอง พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง 40,000.00      40,000.00       

27 ฆ้องวงเล็กมโหรี ลงรักปิดทอง พร้อมลูกและไม้ตี 1 วง 40,000.00      40,000.00       

28 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ Bb 
และไม้ตี  1 วง

40,000.00      40,000.00       

29 ฆ้องวงเล็ก เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ Bb 
และไม้ตี  1 วง

40,000.00      40,000.00       

30 ฆ้องวงใหญ่ เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ c 
และไม้ตี  1 วง

40,000.00      40,000.00       

31 ฆ้องวงเล็ก เขียนลายร่วมสมัย พร้อมลูกฆ้องทุบคีย์ c และ
ไม้ตี  1 วง

40,000.00      40,000.00       

32  ปี่ใน ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์   1 เลา 30,000.00      30,000.00       

33  ปี่ชวา ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 30,000.00      30,000.00       

34  ปี่มอญ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์ และล าโพงปี่
มอญ  1 เลา

30,000.00      30,000.00       

35  ปี่ไฉน ประดับมุกไฟ  1 เลา 10,000.00      10,000.00       

36  ปี่นอก ประดับมุกไฟ  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

37  ปี่นอกต่ า ประดับมุกไฟ  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

38  ปี่กลาง ประดับมุกไฟ  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

39  ปี่ในเสียงบ้านพาทยโกศล ประดับมุก  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 ร้ำนขิมไทย ดนตรีไทย  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

วิทยำลัยกำร
ดนตรี

ร้ำนเบญจรงค์ดนตรี
ไทย

เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง

วิทยำลัยกำร
ดนตรี

ร้ำนสยำมครุภัณฑ์ เบิกจ่ำยแล้ว เฉพำะเจำะจง
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40  ขลุ่ยเพียงออ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

41  ขลุ่ยรอง ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

42  ขลุ่ยหลิบ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

43  ขลุ่ยกรวด ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

44  ขลุ่ยอู้ ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

45  ขลุ่ยคีย์ c ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

46  ขลุ่ยคีย์ Bb ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

47  ขลุ่ยคีย์ A ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

48  ขลุ่ยคีย์ G ประดับมุกไฟ ประกอบเขี้ยวสัตว์  1 เลา 20,000.00      20,000.00       

49  ตู้ใส่เคร่ืองดนตรีไทย  1 ตู้ 80,000.00      80,000.00       

50  กลองทัดประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตีและไม้ทัดกลองประดับ
มุกไฟ  1 คู่

350,000.00    350,000.00      

51  ตะโพนไทย ประดับมุกไฟ  1 ใบ 70,000.00      70,000.00       

52  กลองสองหน้า  5 ใบ 30,000.00      30,000.00       

53  ตะโพนไทย  5 ใบ 35,000.00      35,000.00       

54  รางระนาดเอกประดับมุกไฟรอบราง  1 ราง 250,000.00    250,000.00      

55  ระนาดเอกเหล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 ราง 200,000.00    200,000.00      

56  โต๊ะวางเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับออกงาน จ านวน 1 ชุด 40,000.00      40,000.00       

57  ฆ้องวงใหญ่ประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง 150,000.00    150,000.00      

58  ฆ้องวงเล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 วง 150,000.00    150,000.00      

59  กลองแขกประดับมุกไฟ พร้อมไม้ตี  1 คู่ 90,000.00      90,000.00       

60  ชุดโทนชาตรีและกลองตุ๊ก ประดับมุกไฟ  1 ชุด 50,000.00      50,000.00       

61  โทน ร ามะนา ลงรักปิดทอง  1 ชุด 30,000.00      30,000.00       

62  รางระนาดทุ้มประดับมุกไฟรอบราง  1 ราง 250,000.00    250,000.00      

63  ระนาดทุ้มเหล็กประดับมุกไฟ พร้อมลูกและไม้ตี  1 ราง 200,000.00    200,000.00      

64  ชุดเคร่ืองดนตรีวงเถิดเทิง กลองยาว  1 ชุด 20,000.00      20,000.00       

65  กระจังโหม่งประดับมุกไฟ ลายครุฑยุดนาค พร้อมลูกลง
รักปิดทองและไม้ตี  1 ชุด

250,000.00    250,000.00      

66  ฆ้องหุ่ยคีย์ c ส าหรับการแสดงร่วมสมัย  1 ชุด 100,000.00    100,000.00      

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 ร้ำนขิมไทย ดนตรีไทย  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง
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67  ฆ้องหุ่ยคีย์ Bb ส าหรับการแสดงร่วมสมัย  1 ชุด 100,000.00    100,000.00      

68  ซอด้วง ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง พร้อมกล่องใส่  1 คัน 40,000.00      40,000.00       

69  ซออู้ ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง พร้อมกล่องใส่  1 คัน 50,000.00      50,000.00       

70  ซอสามสาย ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง พร้อมกล่องใส่  1 
คัน

60,000.00      60,000.00       

71  ซอสามสายหลิบ ทวนมุกไฟ ลงรักปิดทอง พร้อมกล่องใส่ 
 1 คัน

50,000.00      50,000.00       

72  ชุดเคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายหลิบประดับมุกไฟ  1 ชุด 100,000.00    100,000.00      

73  อุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมทางดนตรีศึกษา  1 ชุด 10,000.00      10,000.00       

74  ที่ปักซอสามสายส าหรับนั่งบรรเลง ลงรักปิดทอง  2 ชุด 6,000.00        6,000.00         

75  อังกะลุง คีย์ c  1 ชุด 15,000.00      15,000.00       

76  อังกะลุง คีย์ Bb  1 ชุด 15,000.00      15,000.00       

77  พิณเขมรแบบโบราณ  1 ตัว 15,000.00      15,000.00       

78  กลองไทโกะ และกลองส าหรับการแสดงร่วมสมัย  1 ชุด 80,000.00      80,000.00       

79  ขิมผีเส้ือ 7 หย่อง ประดับมุกไฟ  1 ตัว 80,000.00      80,000.00       

80  ขิมคางหมู 14 หย่องส าหรับวงดนตรีร่วมสมัย  10 ตัว 400,000.00    400,000.00      

 รวม 4,626,000.00   
 คณะวิทยำกำรจัดกำร

81 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital Communication  1 งาน 3,259,700 3,200,000 P สำขำประชำ
สัม พันธ์และ
กำรสื่อสำร

บ.เอวี.แอพพลำย 
จ ำกัด

เบิกจ่ำยแล้ว คัดเลือก

 รวม 3,200,000
 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

82 เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)  1 
เคร่ือง

436,000 436,000 P สำขำจุล
ชีววิทยำ

บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

เบิกจ่ำยแล้ว 7 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

83 เคร่ืองตีบดละเอียด    1 เคร่ือง 184,500 184,500 P สำขำจุล
ชีววิทยำ

บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

เบิกจ่ำยแล้ว 7 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 ร้ำนขิมไทย ดนตรีไทย  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง

 วิทยำลัย
กำรดนตรี

 บ.ออลอีสวัน จ ำกัด  เบิกจ่ำยแล้ว  
เฉพำะเจำะจง
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84  อ่างควบคุมอุณหภูมิ  1 อ่าง 45,300 45,300 P สำขำจุล
ชีววิทยำ

บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

เบิกจ่ำยแล้ว 7 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

85  เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง    1 เคร่ือง 150,000 150,000 P ศูนย์วิจัย
กัญชำ

บ.ลำโบเทค จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว 21 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

86 เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง    1 เคร่ือง 32,000 32,000 P ศูนย์วิจัย
กัญชำ

บ.ลำโบเทค จ ำกัด เบิกจ่ำยแล้ว 9 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

 รวม 847,800

วงเงนิงบประมำณทั้งสิ้น = 90,624,500 บาท
เบกิจ่ำยแล้ว 86 รำยกำร = 12,969,787 บาท คิดเปน็รอ้ยละ = 14.31
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ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท) 58,256,453

กองคลัง(งำนรำยได้)
1 ปรับปรุงศูนย์อาหาร อาคาร 22 

ชั้น 1  1 งาน
6,000,000 5,150,000  งำนบริหำร

จัดกำรรำยได้
(กองคลัง)

บ.ดี เอ็ม อินเตอร์
เนชั่นแนล(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

จัดท ำสัญญำ ณ วันที่
 26 ม.ค. 65

25 มิ.ย. 65 คัดเลือก

รวม 5,150,000
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

2 โพเดียม  10 ชุด 150,000 139,796  กองอำคำรฯ
3 โต๊ะกลาง  1 ตัว 3,500 3,478  กองอำคำรฯ
4 ตู้เอกสาร  12 ตู้ 64,800 51,360  กองอำคำรฯ
5 ตู้เอกสารทรงเต้ีย  12 ตู้ 40,800 39,804  กองอำคำรฯ
6 เก้าอี้อาจารย์หน้าห้องเรียน   40 ตัว 128,000 59,920  กองอำคำรฯ
7 โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง  5 ตัว 61,000 18,190  กองอำคำรฯ
8 โต๊ะท างาน  1 ตัว 5,900 3,717.18  กองอำคำรฯ
9 เก้าอี้  1 ตัว 4,700 4,574  กองอำคำรฯ
10 เก้าอี้พักคอย 5 ที่นั่ง  50 ชุด 550,000 460,000 

11 เก้าอี้ท างาน  10 ตัว 40,000 39,804 

12 โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  150 ตัว 300,000 229,194  กองอำคำรฯ

13 โต๊ะอาจารย์หน้าห้องเรียน    40 ตัว 172,000 118,342  กองอำคำรฯ

14 โต๊ะท างานส านักงาน  10 ตัว 50,000 39,055  กองอำคำรฯ

15 โซฟา 5 ที่นั่ง  1 ชุด 16,300 16,250.09        กองอำคำรฯ

16 เก้าอี้ประชุมแบบล้อเล่ือนเบาะหุ้มหนัง  30 ตัว 135,000 86,670  กองอำคำรฯ

17 เก้าอี้พลาสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม  250 ตัว 425,000 200,625  กองอำคำรฯ หจก.จี ดับเบิ้ลยู 
(1996)

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 18 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

แบบติดตำมกำรรำยงำนงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รำยกำรที่ลงนำมในสัญญำแล้ว)

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 16 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเฟอร์นิชชิ่ง แอนด์
 ดีไซน์

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 16 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

บ.เอฟอำร์.พี.อินดัสตรี้
 จ ำกัด

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 1 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเฟอร์นิชชิ่ง แอนด์
 ดีไซน์

กองอำคำรฯ หจก.ซี บี เอส เฟอร์นิ
เมท

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 8 มี.ค. 65           
เฉพำะเจำะจง
          (ใช้
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18 เก้าอี้เลคเชอร์พลาสติกโครงเหล็กชุบโครเมียม  200 ตัว 430,000 297,460  กองอำคำรฯ หจก.จี ดับเบิ้ลยู 
(1996)

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 18 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

รวม 1,808,239
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

19 เคร่ืองวัดสีในอาหารเหลว  1 เคร่ือง 60,000 60,000  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 24 ม.ค. 65

10 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

20 เคร่ืองวัดค่าความหนืดในอาหารเหลว  1 เคร่ือง 175,000 175,000  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 17 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65

21  เคร่ืองหาปริมาณความชื้น  1 เคร่ือง 70,000 70,000  สำขำ
ผู้ประกอบกำร

อำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 24 ม.ค. 65

10 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

22  อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ  1 อ่าง 42,000 42,000  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 24 ม.ค. 65

10 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

23 เคร่ืองวัด Hand refractometer (เคร่ืองวัดความเค็ม
ชนิดพกพา)  1 เคร่ือง

9,400 9,400  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 24 ม.ค. 65

10 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

24 เคร่ืองวัด Hand refractometer (เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์
ชนิดพกพา)  
1 เคร่ือง

9,000 8,988  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 24 ม.ค. 65

10 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

25 เคร่ือง Retort แบบ Bacth (ส าหรับสเตอริไลส์อาหารโดย
ใช้แก๊ส)  1 เคร่ือง

80,000 80,000  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 24 ม.ค. 65

10 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง
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26 เคร่ือง Pasteurized แบบ Bacth (ส าหรับพาสเจอร์ไรส์
อาหารโดยใช้แก๊ส)  1 เคร่ือง

200,000 200,000  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 17 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

27 เคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้สภาวะสุญญากาศแบบแนว
เอียง  1 เคร่ือง

400,000 400,000  สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

บ.ชัชรีย์โฮลดิ้ง จ ำกัด ลงนำมในสัญญำแล้ว
 ณ 17 ก.พ. 65

6 ก.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

รวม 1,045,388
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

28 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า    1 ตู้ 191,800 191,800  สำขำจุล
ชีววิทยำ

บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

รอส่งมอบ 7 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

29 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง    1 เคร่ือง 235,400 235,400  สำขำจุล
ชีววิทยำ

บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

รอส่งมอบ 7 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

30 เคร่ืองกล่ันน้ า  1 เคร่ือง 75,400 75,400  สำขำจุล
ชีววิทยำ

บ.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์
ไพรส จ ำกัด

รอส่งมอบ 7 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

31 เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
1 เคร่ือง

550,000 548,000 

32 เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจน  1 เคร่ือง 600,000 599,000 

33  เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
1 เคร่ือง

550,000 549,000 

34  เคร่ืองควบคุมการปรับเทียบด้วยก๊าซมาตรฐาน  1 เคร่ือง 700,000 697,000 

35 เคร่ืองผลิตอากาศบริสุทธิ์    1 เคร่ือง 300,000 298,500 

36 ก๊าซมาตรฐานส าหรับเคร่ืองตรวจวัดก๊าซ  1 ชุด 180,000 178,000 

37  ชั้นวางชุดตรวจวิเคราะห์ก๊าซพร้อมติดต้ังระบบสอบเทียบ
  1 ชุด

50,000 49,500 

38  ตู้สถานีตรวจวัดอากาศแบบเคล่ือนที่ พร้อมอุปกรณ์   1 ตู้ 160,000 157,000 

สำขำ
วิทยำศำสตร์

และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

บ.ไคเนติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำแล้ว
 8 มี.ค.65

6 ก.ค. 65 e-bidding
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39 ชุดเคร่ืองมือตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม พร้อม
เสาและแบตเตอร่ี  1 ชุด

95,000 94,000 

40 เคร่ืองระเหยสารภายใต้ความดันสูง  1 เคร่ือง 480,000 480,000  ศูนย์วิจัย
กัญชำ

บ.พำรำไวแอนติฟิค 
จ ำกัด

ระหว่ำงตรวจรับพัสดุ 21 มี.ค. 65 เฉพำะเจำะจง

41 เคร่ืองหั่นสมุนไพรอเนกประสงค์  1 เคร่ือง 400,000 400,000  สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

42 ถังปั่นสลัดน้ า  1 ถัง 325,000 325,000



สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

43 เคร่ืองอบแห้งแบบถาดวาง  1 เคร่ือง 350,000 350,000


สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

44 เคร่ืองปั่นละเอียด  1 เคร่ือง 50,000 50,000



สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

บ.ยูโร เบสท์
เทคโนโลยี จ ำกัด

รอส่งมอบ 30 มิ.ย. 65 เฉพำะเจำะจง

45 เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด  1 เคร่ือง 2,200,000 2,190,000  สำขำเทคนิค
กำรแพทย์

หจก.เอ็น.วำย.อำร์ ลงนำมในสัญญำ แล้ว
 ณ  13 ธ.ค. 64

12 เม.ย. 65 e-bidding

46 ระบบกล่ันระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูง  1 ชุด 2,500,000 2,498,000 

47 เคร่ืองแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  1 เคร่ือง 2,800,000.00 2,794,000 

รวม 12,759,600

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
48 ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  20 ชุด 2,000,000 1,995,000  สำขำ

ภำควิชำ
วิศวกรรมศำส

ตร์

บ.ดิโอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำแล้ว
 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

e-biddingศูนย์วิจัย
กัญชำและ

กัญชง

บ.พำรำไซแอนติฟิค 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำวันที่
 8 มี.ค.65

6 มิ.ย. 65

Administrator
Text Box
- ๖๒ -



ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท) 58,256,453

10
.เบ

ิกจ
่ำย

หน่วยงำน บริษัท/หจก/ร้ำน

สถำนะ
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   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

วงเงิน
งบประมำณ

วงเงินที่จัดท ำ
สัญญำ

1.
จัด

ท ำ
หนั

งส
ือเ

ชิญ
ชว

น

2.
ปร

ะก
ำศ

ร่ำ
ง 
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R

3.
ปร

ะก
ำศ

ขำ
ยแ

บบ

49 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  20 ชุด 2,000,000 1,995,000  สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดิโอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำแล้ว
 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

50  ชุดปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า    2 ชุด 3,000,000 2,980,000  สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดิโอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำแล้ว
 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

51 ชุดปฏิบัติการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า    1 ชุด 1,400,000 1,395,000  สำขำ
ภำควิชำ

วิศวกรรมศำส
ตร์

บ.ดิโอ อินโนเวชั่น 
จ ำกัด

ลงนำมในสัญญำแล้ว
 14 ม.ค.65

14 พ.ค. 65 e-bidding

รวม 8,365,000

วงเงนิงบประมำณทั้งสิน = 90,624,500 บาท

คิดเปน็รอ้ยละ
 = 32.14ลงนำมในสัญญำแล้ว 51 รำยกำร  = 29,128,227 บาท

Administrator
Text Box
- ๖๓ -



ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท) 41,807,473

กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1 ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์  1 งาน 24,000,000  กองอำคำรฯ ลงร่ำง TOR วันที่ 

17-22 มี.ค.65

2 ปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 14    1 งาน 8,500,000 P กองอำคำรฯ ขำยแบบ 4 - 17 มี.ค.
 65  (ยื่นซอง 18 

มี.ค.65)

e-bidding

รวม 32,500,000
วิทยำลัยกำรดนตรี

3 ปรับปรุงอาคาร 27 ชั้น 4    1 งาน 4,000,000 2,832,472.69    วิทยำลัยกำร
ดนตรี

บ.เจเค เดคคอน จ ำกัด ประกำศผู้ชนะ 14-22
 มี.ค.65

e-bidding

รวม 4,000,000
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

4 เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน โปรตีนในอาหาร   1
 เคร่ือง

599,200 P

5 เคร่ืองสกัดปริมาณไขมันในอาหาร  1 เคร่ือง 622,700 P

6 เคร่ืองสกัดหาปริมาณเส้นใยในอาหาร  1 เคร่ือง 454,800 P

7 เตาเผาอุณหภูมิสูง    1 ชุด 192,600 P

8 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในอาหาร  1 ชุด 730,700 P

9 เคร่ืองหั่นย่อยสมุนไพรส าหรับของแข็ง   1 เคร่ือง 500,500 P

10 เคร่ืองหั่นย่อยสมุนไพรแบบกิ่งก้าน  1 เคร่ือง 500,500 P

11 เคร่ืองอบแห้งแบบถาดหมุน    1 เคร่ือง 550,000 P

12 เคร่ืองล้างสมุนไพรแบบถังหมุน  1 เคร่ือง 584,000 P

13  ชุดเคร่ืองล้างสมุนไพรแบบสายพาน  1 ชุด 590,000 P

14 เคร่ืองบดแห้ง  1 เคร่ือง 650,000 P

15 อุปกรณ์ประกอบชุดเคร่ืองจักรส าหรับกระบวนการล้าง 
และลดขนาดสมุนไพรที่มีความแข็ง  1 ชุด

500,000 P

รวม 6,475,000

e-biddingสำขำ
กำรแพทย์
แผนไทย

ลงร่ำง TOR วันที่ 28
 ก.พ. - 3 มี.ค. 65 

(อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ตอบข้อเสนอแนะ
วิจำรณ์ TOR)

e-biddingสำขำ
วิทยำศำสตร์

และ
เทคโนโลยี
กำรอำหำร

ลงร่ำง TOR วันที่ 28
 ก.พ. - 3 มี.ค.65 

(อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ตอบข้อเสนอแนะ
วิจำรณ์ TOR)

สถำนะ
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่ำย

หน่วยงำน บริษัท/หจก/ร้ำน

แบบติดตำมกำรรำยงำนงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รำยกำรที่ด ำเนินกำรเข้ำสู่ระบบ e-GP)

   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

วงเงิน
งบประมำณ

วงเงินที่จัดท ำ
สัญญำ
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ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท) 41,807,473

สถำนะ

วิธีกำรจัดหำ7.
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10
.เบ

ิกจ
่ำย

หน่วยงำน บริษัท/หจก/ร้ำน

   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

วงเงิน
งบประมำณ

วงเงินที่จัดท ำ
สัญญำ

1.
จัด

ท ำ
หนั

งส
ือเ

ชิญ
ชว

น

2.
ปร

ะก
ำศ

ร่ำ
ง 
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R

3.
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ะก
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ยแ
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4.
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ิดซ
อง

5.
ระ

หว
่ำง

พิจ
ำร

ณ
ำผ

ล

6.
ปร

ะก
ำศ

ผู้ช
นะ

วงเงนิงบประมำณทั้งสิ้น = 90,624,500 บาท

คิดเปน็รอ้ยละ = 46.13
เข้ำสู่กระบวนในระบบ e-GP แต่ยังไม่ถึงขั้นลงนำมในสัญญำ 15 รำยกำร = 41,807,473 บาท

Administrator
Text Box
- ๖๕ -



ค ำอธิบำย
ครบก ำหนด

สัญญำ
(บำท)

กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1 เวทีส ำเร็จรูปพร้อมบันได 2 ข้ำง  1 ชุด 13,000 กองอำคำรฯ ไม่ด ำเนินกำร

เน่ืองจำกงบประมำณ
ไม่เพียงพอในกำร

จัดหำรำยกำรดังกล่ำว

2 ระบบกล้องวงจรปิด  1 ระบบ 1,500,000 กองอำคำรฯ แก้ไขรำยละเอียด 
TOR

รวม 1,513,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

3  ตู้แช่อุณหภูมิต  ำ (ชนิดต้ังพื้น)  1 ตู้ 650,000 สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ประกำศร่ำง TOR

4  ตู้แช่อุณหภูมิต  ำ (ชนิดต้ังโต๊ะ)  1 ตู้ 720,000 สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ประกำศร่ำง TOR

5 เครื องท ำแห้งแบบแช่แข็ง  1 เครื อง 650,000 สำขำผู้
ประกอบ 
กำรอำหำร

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
ประกำศร่ำง TOR

รวม 2,020,000

วงเงนิงบประมำณทั้งสิ้น = 90,624,500 บำท
ยังไม่ส ำเรจ็  5 รำยกำร       = 3,533,000 บำท คิดเปน็รอ้ยละ = 3.90

สถำนะ

วิธีกำรจัดหำ7.
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่ำย

หน่วยงำน บริษัท/หจก/ร้ำน

แบบติดตำมกำรรำยงำนงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ยังไม่ส ำเร็จ)

   แผนงำน/ ผลผลิต/หน่วยงำน/โครงกำร / รำยกำร

วงเงิน
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

Administrator
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- ๖๙ -




