






































































 
            บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร ์  โทร.7415     

ที่  อว.67.37/                    วันที่         พฤศจิกายน  2564  

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  (31 ตุลาคม 2564)           

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  

          ตามหนังสือ ที่ อว.67.03.2(04) /  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564  งานพัสดุ กองคลัง ขอให้จัดส่ง

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผน งบอุดหนุน ปี 2565 ที่คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์จ านวน  65  รายการ 

วงเงิน 31,719,700 บาท  (สามล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) น้ัน 

 ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ จ านวน 

65 รายการ แล้วในบางส่วน จึงขอส่งขอส่งรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565         

(31 ตุลาคม 2564)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  
        (รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร  เทพตระการพร) 

                                                                     คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    
1 ผลผลิต : เคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound level meter) 

พร้อมเคร่ืองปรับเทียบ   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอ
ห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 483,000.00       

2 ผลผลิต : เคร่ืองเพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรม (PCR machine) 
  ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 150,000.00       

3 ผลผลิต : เคร่ืองเขย่ำตะแกรงร่อน (Sieve shaker)   ต ำบล
ปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 270,000.00       

4 ผลผลิต : เคร่ืองวัดควำมเข้มแสง (Digital lux meter)   
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   5 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 169,000.00       

5 ผลผลิต : ชุดอุปกรณ์ส ำหรับกำรปรับเทียบอัตรำกำรไหล
ของป๊ัมเก็บตัวอย่ำงอำกำศ (Air flow calibrator) 
   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 262,500.00       

6 ผลผลิต : เคร่ืองวัดควำมล้ำของตำ (Critical flicker 
frequency)    ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 280,000.00       

7 ผลผลิต : เคร่ืองวัดก๊ำซในพ้ืนท่ีอับอำกำศ (Confined space
 gas monitor)    ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร
 จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 275,000.00       

8 ผลผลิต : เคร่ืองตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน (Audiometer)  
 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 264,000.00       

9 ผลผลิต : เคร่ืองตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร (IAQ
 Monitor)   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 522,000.00       ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)



ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)

10 ผลผลิต : เคร่ืองวัดระดับเสียงสะสม (Noise dosimeter) 
พร้อมเคร่ืองปรับเทียบ   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอ
ห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   5 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 985,000.00       ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

11 ผลผลิต : เคร่ืองดิจิตอลบิวเรต (Digital Burette)   ต ำบลปง
ยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 70,000.00         

12 ผลผลิต : ป๊ัมสูบจ่ำยของเหลวแบบรีดท่อ 0 - 2200 ml/min
 (Dispensing Peristaltic Pump)   ต ำบลปง
ยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 130,000.00       

13 ผลผลิต : ชุดหุ่นฝึกกำรฉีดกล้ำมเน้ือหัวไหล่ แบบสวมแขน   
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   3 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 267,000.00       

14 ผลผลิต : ชุดฝึกกำรวัดควำมดันโลหิต   ต ำบลปงยำงคก 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 132,000.00       

15 ผลผลิต : ชุดหุ่นแขนฝึกกำรฉีดยำและให้สำรน้ ำทำงหลอด
เลือดด ำ แบบ Advanced   ต ำบลปงยำงคก 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   3 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 132,000.00       

16 ผลผลิต : เคร่ืองวัดสีโดยเทคนิค ADMI   ต ำบลปงยำงคก 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 450,000.00       

17 ผลผลิต : ชุดหุ่นจ ำลองช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ใหญ่ แบบมีสัญญำณ
ไฟบนตัวหุ่น   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง

   2 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 111,400.00       

18 ผลผลิต : ชุดแผ่นเจำะเลือด   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำง
ฉัตร จังหวัดล ำปำง

   3 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 168,000.00       



ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)

19 ผลผลิต : เคร่ืองวัดระดับเสียงพร้อมวิเครำะห์ควำมถ่ีเสียง 
(Integrating sound level meter with octave
 band analyzer) พร้อมเคร่ืองปรับเทียบ    
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 575,400.00       ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

20 ผลผลิต : ชุดหุ่นฝึกท ำคลอด (เด็กมีสำยสะดือ)   ต ำบลปง
ยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   3 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 1,440,000.00     ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

21 ผลผลิต : ชุดหุ่นฝึกฉีดยำกล้ำมเน้ือสะโพก มีสัญญำณ   
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   3 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 510,000.00       ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

22 ผลผลิต : ตู้แช่แข็ง - 20 องศำเซลเซียส (Freezer -20 C)   
 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 ตู้ / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 15,000.00         

23 ผลผลิต : ชุดหุ่นฝึกกำรฟังเสียงในร่ำงกำย   ต ำบลปงยำงคก
 อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 270,000.00       

24 ผลผลิต : เคร่ืองเขย่ำสำร (Digital Vortex)   ต ำบลปงยำงคก
 อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 60,000.00         

25 ผลผลิต : เคร่ืองทดสอบกำรตกตะกอน ขนำดเล็ก (Mini Jar 
test)   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัด
ล ำปำง

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 42,000.00         

26 ผลผลิต : เคร่ืองวัดทิศทำงลมพร้อมบันทึกค่ำอัตโนมัติ   
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 574,000.00       ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)



ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)

27 ผลผลิต : กล้องจุลทรรศน์ชนิดสำมกระบอกตำ ส ำหรับงำน
ฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ำยภำพ   ต ำบลปง
ยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 ชุด / / วิธี E-bidding ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย.65 2,100,000.00     

28 ผลผลิต : เคร่ืองวิเครำะห์หมู่ฟังก์ช่ันทำงเคมีด้วยเทคนิคไมโค
รสโคป (FT-IR Microscope Spectrometer)   
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 เคร่ือง / / วิธี E-bidding ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย.65 3,800,000.00     

29 ผลผลิต : ชุดส ำหรับเก็บตัวอย่ำงปริมำณฝุ่นละอองใน
บรรยำกำศท่ัวไปแบบปริมำตรสูง (High Volume 
Air Sampler) ท่ีสำมำรถเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละออง 
100 ไมครอน (Total Suspended Particulate) 
และขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ   ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำง
ฉัตร จังหวัดล ำปำง

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 1,500,000.00     ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

30 ผลผลิต : เคร่ืองวัดแรงเหยียดขำและหลังแบบดิจิตอล   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 128,400.00       

31 ผลผลิต : ชุดหุ่นจ ำลองกล้ำมเน้ือเต็มตัว   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 481,500.00       

32 ผลผลิต : ชุดอุปกรณ์เคร่ืองแก้วส ำหรับเก็บตัวอย่ำง 
(Impinger)   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 374,000.00       

33 ผลผลิต : ชุดรันเจล แบบ sds-page   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 267,500.00       



ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)

34 ผลผลิต : เคร่ืองวัดขนำดสัดส่วนร่ำงกำยแบบมำร์ติน   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 481,000.00       

35 ผลผลิต : เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ (AED) 
พร้อมตู้ต้ังพ้ืนจอแสดงผลและระบบสัญญำณเตือน
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 321,000.00       

36 ผลผลิต : ชุดหุ่นฝึกช่วยชีวิตในผู้ใหญ่   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   5 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 187,500.00       

37 ผลผลิต : เคร่ืองเก็บตัวอย่ำงอำกำศชนิดอัตรำกำรดูดอำกำศ
สูง   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 177,000.00       

38 ผลผลิต : ชุดแบบจ ำลองระบบสืบพันธ์ุเพศชำย   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   5 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 43,000.00         

39 ผลผลิต : ชุดแบบจ ำลองระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   5 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 43,000.00         

40 ผลผลิต : เคร่ืองปรับเช็คควำมถูกต้องของเคร่ืองเก็บตัวอย่ำง
อำกำศชนิดอัตรำกำรดูดอำกำศสูง   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 150,000.00       

41 ผลผลิต : เคร่ืองปรับเช็คควำมถูกต้องของเคร่ืองเก็บตัวอย่ำง
อำกำศชนิดดิจิตอล   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 150,000.00       



ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)

42 ผลผลิต : เคร่ืองวัดควำมส่ันสะเทือน   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 400,000.00       

43 ผลผลิต : เคร่ืองวัดรังสีในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน   ต ำบลคลองหน่ึง
 อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 267,500.00       

44 ผลผลิต : ชุดแยกขนำดฝุ่นละอองในอำกำศแบบ 8 ช้ัน   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 565,000.00       ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

45 ผลผลิต : ชุดดูดจ่ำยสำรละลำยแบบหลำยช่อง ขนำด 
10-100 ไมโครลิตร และขนำด 30-300 ไมโครลิตร
   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 85,600.00         

46 ผลผลิต : ชุดป๊ัมส ำหรับดูดจ่ำยสำรละลำย (Peristaltic 
pump)   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 214,000.00       

47 ผลผลิต : เคร่ืองตรวจสมรรถภำพปอด   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 220,000.00       

48 ผลผลิต : เคร่ืองติดตำมสำรโปรตีนแบบก่ึงแห้ง 
(semidry-protein blotting)   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 321,000.00       

49 ผลผลิต : เคร่ืองวัดควำมหนำแน่นของมวลกระดูก (BMD)   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / วิธี E-bidding ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย.65 700,000.00       

50 ผลผลิต : เคร่ืองวัดสมรรถภำพควำมหนำช้ันผิวหนังชนิด
คุณภำพสูง   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี

10  เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 268,000.00       



ล ำดับ งำนต่อเน่ือง งำนท่ี ประกำศเชิญชวนท่ัวไป/ ก ำหนด คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก
ท่ี ท่ีผูกพัน เสร็จ จัด จัด คัดเลือก/ คุณลักษณะ รำยงำน ลงนำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ

งบประมำณ ภำยใน ซ้ือ จ้ำง เฉพำะเจำะจง เฉพำะ ขอซ้ือ สัญญำ ปี 2565 ในปี 2565 เงินสมทบ
ปีต่อไป ปี 2565 TOR ขอจ้ำง (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)    

แบบรำยงำนแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2565  (31 ตุลำคม 2564)

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ วิธีกำร

แผนปฎิบัติกำร
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (√)

ลักษณะงำน

หน่วยงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร์   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต

(√)

หมำยเหตุ

แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน 

(หน่วยนับ)

51 ผลผลิต : เคร่ืองวัดควำมอ่อนตัวด้ำนหลังแบบเข็ม   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 21,400.00         

52 ผลผลิต : เคร่ืองวัดควำมอ่อนตัวด้ำนหน้ำแบบเข็ม   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   2 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 42,800.00         

53 ผลผลิต : เคร่ืองเก็บตัวอย่ำงแบบปริมำตรสูงพร้อมหัวคัดแยก
 PM2.5 และ PM10   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 เคร่ือง / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 385,200.00       

54 ผลผลิต : ชุดวิเครำะห์เเละประเมินผลกระทบคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศพร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติกำร  
  ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี

   1 ชุด / / วิธี E-bidding พ.ย. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย. 65 2,568,000.00     

55 ผลผลิต : ชุดอุปกรณ์วิเครำะห์หำแหล่งก ำเนิดเสียง   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / เจำะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 เม.ย. 65 4,400,000.00     ใช้วิธีเจำะจง (เป็น
ผู้ผลิตรำยเดียวใน

ประเทศไทย)

56 ผลผลิต : ชุดเคร่ืองช่ังควำมละเอียด 7 ต ำแหน่ง   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

   1 ชุด / / วิธี E-bidding ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย. 65 2,450,000.00     

ลำยมือช่ือ ................................................................... ผู้อนุมัติ
          (รองศำสตรำจำรย์ ดร.สสิธร  เทพตระกำรพร)
                   คณบดีคณสำธำรณสุขศำสตร์                     นักวิชำกำรพัสดุ

 ลำยมือช่ือ..............................................................ผู้ตรวจสอบ
                   (นำงสำวอังคนำ นำมสุข)
                  เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป

 ลำยมือช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
              (นำงสำวสกำวเดือน จันทะพันธ์)

PC01
Textbox
ใช้วิธีคัดเลือก  (ครุภัณฑ์มีสเปคซับซ้อนและผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด)

PC01
Textbox
      วิธีคัดเลือก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ     งานพัสดุ กองคลัง โทร.1372 
ที ่  อว 67.03.2(04)/ วันที ่      ตุลาคม   2564 
เรื่อง  จัดท าแผนและรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2565 

เรียน   

ตามท่ี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565(งบแผ่นดิน) รายการค่าครุภัณฑ์ และมหาวิทยาลัย 
ได้มอบอ านาจให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น ขอให้มีการจัดท ารายงาน ดังนี้ 

1. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย
น าส่งเอกสารต้นฉบับไปที่ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดส่งส าเนา
ไปที่งานพัสดุกองคลัง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1)

2. รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกสิ้นเดือน โดยน าส่งเอกสารต้นฉบับไปที่
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดส่งส าเนาไปที่งานพัสดุกองคลัง
(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 2)

3. ส าเนาประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ส่ง
งานบัญชี กองคลัง หลังจากขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บกรมบัญชีกลาง และเว็บหน่วยงาน
แล้ว (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3)

4. ส าเนาสัญญา/ข้อตกลง(ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) พร้อมรายงานการพิจารณาผล ส่งงานพัสดุ กองคลัง
5. เอกสารส่งขอเบิกจ่ายหลังจากตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่งงานรายได้ กองคลัง ประกอบด้วย

- บันทึกข้อความส่งเอกสารเบิกงบประมาณค่าครุภัณฑ์
- ส าเนารายงานผลการตรวจรับ
- ส าเนาใบแจ้งหนี้

6. เอกสารทะเบียนทรัพย์สินประจ าเดือนเพ่ือปรับปรุงบัญชี GFMIS ส่งงานพัสดุ กองคลัง ภายในไม่
เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไปหลังจากข้ึนทะเบียนรายการนั้นแล้ว (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

( นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์ ) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานพัสดุ 

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
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คณะสาธารณสุขศาสตร มธ.ศูนยรังสิต

รับที่.............1450..............................

วันที่ ...........14 ตค.64........................

เวลา..........14.30 น............................

เพื�อโปรดทราบและจะไดก้ํากับดแูลให้เป็นไปตาม
แผนที�กําหนด

                                     (น.ส.อังคนา นามสุข)

(นางพีรภาว ์สุขสวา่ง)
เลขานุการคณะฯ
......./ตลุาคม/2564

(รศ.ดร.สิรมิา มงคลสัมฤทธิ�)
รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

......./ตลุาคม /2564

(รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร)
คณบดี

......./ตลุาคม /2564

เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร , ผ่านเลขานุการคณะฯ , ผ่านหัวหน้าพัสดุ)
  
                 ตามบันทึกของงานพัสดุ กองคลัง เรื่อง การจัดทำแผนและรายงานผล
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 นั้น
                ทั้งนี้งานพัสดุ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และจัดทำบันทึกตาม
รายละเอียดต่างๆ ในเอกสารดังกล่าว ให้ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                               (นางสาวสกาวเดือน  จันทะพันธ์)
                                          นักวิชาการพัสดุ
                                         14 ตุลาคม 2564

เพื่อโปรดพิจารณาและโปรดทราบ
 ให้พัสดุดำเนินการประสานข้อมูลดำเนินการตามเวลา ขั้นตอนต่อไป

ทราบ เห็นควรมอบหมายหัวหน้าพัสดุจัดท 
าแผนและรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

และนำเข้าที่ประชุมบริหารภายในเดือนพฤศจิกายน

ทราบ ดำเนินการตามที่รองบริหารเสนอ
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