






































แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

1 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 mA   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

700,000        

2 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองให้กำรรักษำด้วยคล่ืนกระแทก    ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

650,000        

3 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดซอฟแวร์ฝึกกำรเคล่ือนไหวของแขนแบบเสมือนจริง
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 ชุด √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

320,000        

4 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ำชนิดก่ึงอัตโนมัติ (AED)   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

90,000          

5 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองกระตุ้นกล้ำมเน้ือด้วยไฟฟ้ำพร้อมอัลตรำซำวด์และ
เคร่ืองพ่วงอิเลคโทรดแบบสุญญำกำศ    ต ำบลคลองหน่ึง
 อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

360,000        

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1

6 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบต้ังโต๊ะส ำหรับงำนควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพระดับ 2   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

381,000        

7 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองให้กำรรักษำด้วยแสงเลเซอร์ก ำลังสูง    ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

850,000        

8 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองอ่ำนปฏิกิริยำบนไมโครเพลท   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

550,000        

9 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ตู้ปลอดเช้ือ (Biological Safety Cabinets  Class II) 
ขนำด 4 ฟุต   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี

1 ตู้ √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

350,000        

10 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ตู้อบเพำะเช้ือแบบใช้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 ตู้ √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

663,400        



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1

11 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรละลำย   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

3 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

826,200        

12 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองระเหยสุญญำกำศแบบหมุน    ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

2 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

760,000        

13 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองเพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรม   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

856,000        

14 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองตรวจวัดและวินิจฉัยกำรตีบตันและแข็งตัวของเส้น
เลือดแดงภำยในร่ำงกำย   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

500,000        

15 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองกระตุ้นกล้ำมเน้ือด้วยกระแสไฟฟ้ำชนิดควำมถ่ีต่ ำ
และควำมถ่ีปำนกลำง    ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธำนี

5 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

850,000        



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1

16 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองเพ่ิมจ ำนวนสำรพันธุกรรม แบบ 2 หัวขนำดเล็ก   
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

156,000        

17 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ตู้บ่มเพำะเช้ือด้วยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 ตู้ √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

588,500        

18 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิส ำหรับ
งำนตรวจระดับโมเลกุล   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

500,000        

19 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวัดปริมำณสำรพันธุกรรมและโปรตีน   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

400,000        

20 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองป่ันเซลล์ลงบนสไลด์อัตโนมัติ   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

495,000        



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1

21 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยท่ัวไปขนำดไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิ
แอมป์ (mA) แบบแขวนเพดำน ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

4,950,000      

22 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวำงแผนกำรรักษำ (treatment planing system) 
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

2,000,000      

23 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองอ่ำนแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล   ต ำบลคลองหน่ึง 
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ เฉพำะเจำะจง ม. 56
 (2) (ค)

ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

1,605,000      

24 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวิเครำะห์เซลล์อัตโนมัติ   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

5,000,000      

25 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดฝึกและจ ำลองกำรท ำงำนของร่ำงกำย   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 ชุด √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

6,000,000      



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1

26 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดอุปกรณ์วัดผลกำรตอบสนองกลับทำงสรีรวิทยำและ
จิตวิทยำ   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี

1 ชุด √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

1,250,000      

27 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวิเครำะห์โปรตีนด้วยกำรถ่ำยภำพเรืองแสง   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

2,100,000      

28 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองถ่ำยภำพและวิเครำะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

3,800,000      

29 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองติดตำมกำรเคล่ือนไหวของดวงตำ   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง √ √ ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

3,600,000      

30 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดอุปกรณ์วัดคล่ืนไฟฟ้ำสมองแบบไร้สำย   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 ชุด ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

3,200,000      



แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

จ านวน
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเน่ือง
ท่ีผูกผัน

งบประมา
ณปีต่อไป

งานท่ี
เสร็จ

ภายใน
ปี 2564 จัดซ้ือ จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป/วิธีคัดเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

ก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ TOR
 (เดือน/ปี)

คาดว่า
รายงานขอ

ซ้ือ(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
ส่งมอบ ปี 

2563 
(เดือน/ปี)

 งบประมาณท่ี
ได้รับอนุม้ติใน
ปี 2563 (ล้าน

บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ(ล้าน

บาท)

แผนรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์   ประจ าปี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

เอกสารแนบท่ี 1

31 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวัดกำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือแบบไร้สำย 16 
ช่องสัญญำณ   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

2,400,000      

32 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองจ่ำยสำรและล้ำงสำรละลำยในไมโครเพลท   ต ำบล
คลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

1,900,000      

33 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองแยกสำรพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติ  
 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง เฉพำะเจำะจง ม. 56
 (2) (ค)

ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

1,419,200      

34 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดจ ำลองระบบภำพกำยวิภำคศำสตร์ 3 มิติเสมือนจริง 
(ปรับต้ังได้)   ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี

1 ชุด ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

4,300,000      

35 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองโครมำโทกรำฟีของเหลวสมรรถนะ (High 
Performance Liquid Chromatograph)   ต ำบลคลอง
หน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

1 เคร่ือง ประกำศเชิญชวน ตุลำคม 2563 ธันวำคม 
2563

มกรำคม 
2564

มิถุนำยน  
2564

1,380,000      

ลงช่ือ........................................................................................ผู้ตรวจสอบ

( รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ  สัทธานนท์)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

ลงช่ือ..........................................................................................ผู้รับผิดชอบ

( นางจินตนา   แก้วแดง)

  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน










