




































แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

1 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองปัน่เหว่ียงความเรว็สงู   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

2 เคร่ือง 225,200          วิธีเฉพาะเจาะจง             225,200.00 11/10/64 14/10/64 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เอน็.วาย.อาร์

ราคา           225,200.00 0011/2565(
ค.6/0001)  
ลว.25/10/64

8/3/65           225,200.00 √ √                               -   

2

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เครือ่งวดัค่าการดดูกลนืแสง  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 310,000          วิธีเฉพาะเจาะจง 310,000                 15/10/64 15/10/64

บรษิทั เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีณัฑ ์จ ากดั

ราคา 310,000               
0006/2565 
(ค.6/0021) 
วนัที่ 19 ตค.

 64

310,000               √

3

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เครือ่งกวนสารละลายดว้ยแมเ่หลก็แบบใหค้วามรอ้น   
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 26,800            วิธีเฉพาะเจาะจง 26,800                   12/10/64 12/10/64

บรษิทั แลบ็ ลดีเดอร์
 จ ากดั

ราคา 26,800                 
0004/2565 
(ค.6/0016) 
วนัที่ 15 ตค.

 64

26,800                 √

4 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุฝึกเจาะเลือดเสมือนจริง   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 430,400          วิธีเฉพาะเจาะจง             430,400.00 11/10/64 14/10/64 บริษทั โฟรดี์.อี.
เอม็.จ ากดั

ราคา           430,400.00 0012/2565(
ค.6/0002) 
ลว.25/10/64

5/3/65           430,400.00 √ √                               -   

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

5 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุหุ่นจ าลองส าหรบัการฝึกตรวจอลัตร้าซาวดช่์องท้อง  
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

2 ชดุ 1,600,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         1,660,000.00 15/10/64 24/10/64 บริษทั บีเจเอส 
เมดิคอล จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

       1,600,000.00 สห.
006/2565 
ลว.15/12/64

15/4/65        1,600,000.00 √ √                               -   

6 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองติดตามวดัความดนัโลหิตอตัโนมติัแบบพกพา 24
 ชัว่โมง   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี

5 เคร่ือง 500,000          วิธีเฉพาะเจาะจง             500,000.00 18/10/64 27/10/64 บริษทั สเปซเมด 
จ ากดั

ราคา           500,000.00 0018/2565(
ค.6/0024) 
ลว.29/10/64

8/3/65           500,000.00 √ √                               -   

7 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุประเมินการทรงตวัและความสมมาตรของการลง
น ้าหนักของร่างกายพร้อมโปรแกรมฝึก   ต าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 950,000          ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         1,050,000.00 27/10/64 19/11/64 บริษทั อินทิเกรท
เตด็ เมดิคอล 
เซอรวิ์ส จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

          940,000.00 สห.
012/2565 
ลว.15/12/64

15/4/65           940,000.00 √ √                   10,000.00 

8 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุเคร่ืองแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองจ่าย
กระแสไฟฟ้าขนาดเลก็   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 44,900            วิธีเฉพาะเจาะจง               48,642.00 18/10/64 27/10/64 บริษทั กิบไทย จ ากดั ราคา             44,900.00 0020/2565(
ค.6/0031) 
ลว. 29/10/64

7/2/65             44,900.00 √ √                               -   



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

9 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุการเรียนรู้การเจาะเลือดในเดก็ทารก   ต าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 500,000          วิธีเฉพาะเจาะจง             500,000.00 11/10/64 14/10/64 บริษทั ไพรม ์เมดิ
คอล จ ากดั

ราคา           500,000.00 0013/2564(
ค.6/0003) 
ลว.25/10/64

8/3/65           500,000.00 √ √                               -   

10 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุเคร่ืองวิเคราะหส์ารชีวโมเลกลุอตัโนมติั   ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 960,000          ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

            973,333.33 27/10/64 23/11/64 บริษทั ควอลิฟาย 
อินเตอรเ์ทค จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

          960,000.00 สห.
005/2565 
ลว.15/12/64

16/3/65           960,000.00 √ √                               -   

11 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองให้การบ าบดัรกัษากล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าชนิดคล่ืน
สัน้   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี

1 เคร่ือง 500,000          วิธีเฉพาะเจาะจง             500,000.00 18/10/64 27/10/64 บริษทั เอน็ราฟ-โน
เนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท ์จ ากดั

ราคา           500,000.00 0021/2565(
ค.6/0033) 
ลว.29/10/64

4/3/65           500,000.00 √ √                               -   

12 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุหวัอลัตร้าซาวดพ์ร้อมท่ีวางหวั   ต าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

6 ชดุ 216,000          วิธีเฉพาะเจาะจง             216,000.00 18/10/64 27/10/64 บริษทั เอน็ราฟ-โน
เนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท ์จ ากดั

ราคา           216,000.00 0019/2565(
ค.6/0032)

04032565           216,000.00 √ √                               -   



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

13 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองตรวจเลือดปลายน้ิว   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 เคร่ือง 85,000            วิธีเฉพาะเจาะจง               85,000.00 11/10/64 14/10/64 บริษทั ดีมารค์ จ ากดั ราคา             85,000.00 0014/2565(
ค.6/0005) 
ลว.25/10/64

6/2/2565             85,000.00 √ √                               -   

14

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชุดท าส าเนาวตัถุ 3 มติ ิ  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง
 จงัหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 456,400          

เฉพาะเจาจง

14/10/64 14/10/64

บรษิทั ฟาสทเ์ทค 
เอน็ซ ีจ ากดั

ราคา 456,400               
0010/2565 
(ค.6/0017) 
วนัที่ 19 ต.ค.

 64

√

15

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ตู้แช่แขง็แนวตัง้-20องศาเซลเซยีส   ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 ตู้ 149,000          

เฉพาะเจาจง

14/10/64 14/10/64

บรษิทั แลบ็ ลดีเดอร์
 จ ากดั

ราคา 149,000               
0009/2565 
(ค.6/0018) 
วนัที่ 19 ต.ค.

 64

√

16 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุการเรียนการสอนระบบดิจิตอลผา่นระบบ Network 
คณุภาพสงู   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี

3 ชดุ 699,900          ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

            748,300.00 27/10/64 22/11/64 บริษทั เดอะไซ
เอนซ ์แอนด ์เอด็

ดเูคชัน่แนล

ราคาและ
คณุภาพ

          696,000.00 สห.
017/2565 
ลว.15/12/64

16/3/65           696,000.00 √ √                    3,900.00 



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

17 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ตู้แช่แขง็อณุหภมิูต า่ -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 25.7 คิวบิกฟตุ  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ตู้ 830,000          ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

            920,000.00 12/10/64 10/11/64 บริษทั ธเนศพฒันา ราคาและ
คณุภาพ

          828,000.00 สห.
003/2565 
ลว.15/12/64

15/4/65           828,000.00 √ √                    2,000.00 

18

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ตู้ดดูไอสารเคม ี  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี

1 ตู้ 256,700          

เฉพาะเจาจง

256,700                 14/10/64 14/10/64

บรษิทั แลบ็ ลดีเดอร์
 จ ากดั

ราคา

256,700               
0008/2565 
(ค.6/0019) 
วนัที่ 19 ต.ค.

 64

√

19

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชุดฉดีสารตวัอย่างอตัโนมตั ิ  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 500,000          

เฉพาะเจาจง

500,000                 14/10/64 14/10/64

บรษิทั พาราไซแอน
ตฟิิค จ ากดั

ราคา

500,000               
007/2564 
(ค.6/0020) 
วนัที่ 19 ต.ค.

 64

√

20

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เครือ่งอ่านปฏกิริยิาบนไมโครเพลท  ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 321,000          

เฉพาะเจาจง

321,000                 15/10/64 15/10/64

บรษิทั แบงเทรดดิง้ 
1992 จ ากดั

ราคา

321,000               
0005/2565 
(ค.6/0022) 
วนัที่ 19 ต.ค.

 64

√



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

21 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองปัน่ตกตะกอนแบบตัง้โตะ๊พร้อมระบบท าความ
เยน็   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี

1 ชดุ 470,000          วิธีเฉพาะเจาะจง             470,000.00 11/10/64 14/10/64 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เอน็.วาย.อาร์

ราคา           470,000.00 0015/2565(
ค.6/0011) 
ลว.25/10/65

8/3/65           470,000.00 √ √                               -   

22 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุท าความร้อนส าหรบัปฏิบติัการชีวเคมี   ต าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

6 ชดุ 291,000          วิธีเฉพาะเจาะจง             291,000.00 11/10/64 14/10/2564 บริษทั กิบไทย จ ากดั ราคา           291,000.00 0016/2565(
ค.6/0012) 
ลว.15/10/64

243071           291,000.00 √ √                               -   

23

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ตู้ปลอดเชือ้ (Biological Safety Cabinets class III)   ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 ตู้ 802,500          

e-bidding

802,500                 18/10/64

บรษิทั เอพเพนดอรฟ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

ราคา √

24

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ตู้บ่มเชือ้แบบเขย่าควบคุมอุณหภมูชินดิตัง้โต๊ะ   ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 650,000          

e-bidding

650,000                 18/10/64

บรษิทั เอพเพนดอรฟ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

ราคาและ
ดา้นคุณภาพ

√



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

25

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

อ่างน ้าควบคุมอุณหภมูขินาดเลก็   ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 24,600            

เฉพาะเจาจง

24,600                   12/10/64 12/10/64

บรษิทั แลบ็ ลดีเดอร์
 จ ากดั

ราคา

0003/2565 
(ค.6/0015) 
วนัที่ 15 ต.ค.

 64

√

26

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ปัม๊สุญญากาศ   ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี

1 เคร่ือง 19,300            

เฉพาะเจาจง

19,300                   12/10/64 12/10/64

บรษิทั แลบ็ ลดีเดอร์
 จ ากดั

ราคา

0002/2565 
(ค.6/0014) 
วนัที่ 15 ต.ค.

 65

√

27

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เครือ่งปัน่ตกตะกอนสารละลาย   ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

2 เคร่ือง 21,400            เฉพาะเจาจง 21,400                   12/10/64 12/10/64

บรษิทั แลบ็ ลดีเดอร์
 จ ากดั

ราคา

0001/2565 
(ค. 6/0013) 
วนัที่ 15 ต.ค.

 64

√

28 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุโปรแกรมวิเคราะหผ์ลปริมาณรงัสีจากฟิลม์วดัรงัสี   
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 1,592,000       วิธีเฉพาะเจาะจง 
56(2)(ค) ผู้

จ  าหน่ายรายเดียว

         1,592,000.00 15/10/64 9/11/64 บริษทั บิสซ
เนสอะไลเม้นท ์

จ ากดั

ราคา        1,592,000.00 สห.
001/2565 
ลว.15/12/64

15/5/65        1,592,000.00 √                               -   



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

29 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุครภุณัฑผ์ลิตส่ือการสอนแบบออนไลน์อจัฉริยะ 
พร้อมติดตัง้   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 1,250,800       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         1,390,383.67 28/10/64 24/11/64 บริษทั ไอ แคม 
พลสั จ ากดั

ราคา        1,246,828.00 สห.
004/2565 
ลว.15/12/64

15/4/65        1,246,828.00 √                    3,972.00 

30 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพนัธกุรรมพร้อมระบบตรวจวดั
ในสภาพจริง พร้อมโปรแกรม Precision Melt Analysis  
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 เคร่ือง 1,700,000       วิธีเฉพาะเจาะจง 
56(2)(ค) ผู้

จ  าหน่ายรายเดียว

         1,685,600.00 12/10/64 9/11/64 บริษทั ยีนพลสั 
จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

       1,685,600.00 สห.
002/2565 

ลว.
15/12/2564

16/3/65        1,685,600.00 √                   14,400.00 

31 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหวร่างกายแบบพกพา   ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 4,700,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         4,700,000.00 27/10/64 19/11/64 บริษทั อินทิเกรท
เตด็ เมดิคอล 
เซอรวิ์ส จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

       4,690,000.00 สห.
017/2565 
ลว.15/12/64

15/4/65        4,690,000.00 √                   10,000.00 

32 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผา่นกะโหลก
ศีรษะ   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี

1 เคร่ือง 1,000,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         1,300,000.00 15/10/64 16/11/64 บริษทั เมดิพราวด ์
จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

          689,000.00 สห.
015/2565 ลว

 15/12/64

15/4/65           689,000.00 √                 311,000.00 



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

33 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองให้การบ าบดัด้วยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 เคร่ือง 2,000,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         2,233,333.33 15/10/64 12/11/64 บริษทั อินทิเกรท
เตด็ เมดิคอล 
เซอรวิ์ส จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

       1,990,000.00 สห.
014/2565 
ลว.15/12/64

15/4/65        1,990,000.00 √                   10,000.00 

34 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วย
เลเซอรพ์ร้อมอปุกรณ์เกบ็ภาพระดบั superresolution  
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 ชดุ 20,000,000     ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

        21,916,666.66 12/10/64 2/12/64 บริษทั รชัมอร์ ราคาและ
คณุภาพ

     19,970,000.00 √            20,000,000.00 

35 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุระบบรางและรอกเคร่ืองช่วยพยงุตวัแบบมีรางเล่ือน 
  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1  ชดุ         7,176,300 ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         8,905,433.54 18/10/64 2/12/64 บริษทั กิตต์ิ
ธนาวฤทธ์ิ จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

       7,165,300.00 √              7,176,300.00 

36

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชุดเครือ่งแยกเซลล์เดีย่วที่สามารถบ่งบอกความมชีวีติ
ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และเกบ็เกีย่วสารพนัธุกรรมของ

เซลล์เดีย่วแบบอตัโนมตั ิต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง
 จงัหวดัปทุมธานี

1  ชดุ         8,000,000 ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

20/10/64

ราคาและ
ดา้นคุณภาพ

√              8,000,000.00 

อยู่ระหว่างอธุรณ์ (ครบก าหนดอธุรณ์วนัท่ี 14/12/64)

อยู่ระหว่างอธุรณ์ (ครบก าหนดอธุรณ์วนัท่ี 14/12/64)



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

37 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชดุจ าลองระบบภาพกายวิภาคศาสตร ์3 มิติ เสมือนจริง 
(ปรบัตัง้ได้)   ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี

4 ชดุ 17,200,000     ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

        17,866,666.67 15/10/64 24/11/64 บริษทั ไพรม ์เมดิ
คอล จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

     17,188,888.00 สห.
018/2565 
ลว.17/12/64

15/4/65      17,188,888.00 √                   11,112.00 

38 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชุดเครือ่งหาล าดบัเบสของสารพนัธุกรรมขัน้สงูส าหรบัยนี
เป้าหมายเพือ่การรกัษา ดว้ยเทคนคิ Next Generation 
Sequencing พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ   ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 25,000,000     ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

25,000,000            19/10/64

ราคาและ
ดา้นคุณภาพ



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

39 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบตรวจวดัใน
สภาพจรงิ พรอ้มโปรแกรม Precision Melt Analysis   
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 4,500,000       วิธีเฉพาะเจาะจง 
56(2)(ค) ผู้

จ  าหน่ายรายเดียว

4,500,000              20/10/64

ราคาและ
ดา้นคุณภาพ

40 ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดระดบัสงู   ต าบลคลองหน่ึง
 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

1 เคร่ือง 2,000,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

         2,366,666.67 15/10/64 12/11/64 บริษทั ประภสัสร 
เอน็จิเนียร่ิง ซพั
พลาย จ ากดั

ราคาและ
คณุภาพ

       1,950,000.00 สห.
016/2565

ลว.15/12/64

15/4/65        1,950,000.00 √                   50,000.00 

41

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

เครือ่งท าแหง้เยอืกแขง็แบบสุญญากาศ   ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 1,200,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

1,200,000              20/10/64

ราคาและ
ดา้นคุณภาพ

√

42

ผลผลิต : 
ผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ชุดเครือ่งเพิม่และตรวจนบัปรมิาณสารพนัธุกรรมในหยด
ปฏกิริยิาดว้ยวธิดีจิติอลพซีอีาร ์  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 5,500,000       ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

5,500,000              20/10/64

ราคาและ
ดา้นคุณภาพ

√



แผนงาน

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

เงินคงเหลือ

งาน/โครงการ รายการ  วงเงิน
งบประมาณ

ประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป/วิธีคดัเลือก/
วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคากลาง(บาท) การขอ
อนุมติั

รายงานขอ
ซ้ือ/ขอจ้าง

(วนั/เด่ือน/ปี)

การขอ
อนุมติั

รายงานผล
การจดัซ้ือ/
จดัจ้าง(วนั/
เด่ือน/ปี)

รายช่ือผู้ชนะ
(บริษทั/ห้าง/ร้าน)

เกณฑก์าร
พิจารณา1. 
ราคา  2. 
ราคาและ
คณุภาพ 3.
คณุภาพ

 วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจ้างได้

เลขท่ีและ
วนัท่ีสญัญา
หรือใบสัง่

การส่งมอบ
(วนั/เดือน/ปี)

 เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือสมทบ
(ล้าน/บาท)

(√) (√)

แผนรายงานแผนการปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร ์  ประจ าปี 31 ตลุาคม 2564

ล าดบั

หมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การเบิกจ่าย

จ านวน
(หน่วย
นับ)

เอกสารแนบท่ี 2

                        (รองศาสตราจารย ์ดร.ไพลวรรณ  สทัธานนท)์

                                   คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์

                                           (นางจินตนา  แก้วแดง)

                                            เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน

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


