
        วงเงินที�    

      จัดซื�อได้

จัดหาโดย      

ใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดัน ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

12 เครื�อง

6,000,000 6,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61     

/

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00      e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61     

/

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

1,000,000 995,100.00      e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61      

/

4
เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

260,000 260,000.00      เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61   

/

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอด

เลือดดํา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

400,000 400,000.00      เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61     

/

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็ก

โตจนถึงผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61     

/

7 เครืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

ดําโดยอัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00   คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61     

/

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30  ตุลาคม   2561

ลําดับ

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



        วงเงินที�    

      จัดซื�อได้

จัดหาโดย      

ใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30  ตุลาคม   2561

ลําดับ

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

8 เครื�องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดโดย

ใช้กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง

1,200,000 1,200,000.00   คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61     

/

9

เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,200,000 2,200,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61     

/

10
ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 1,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61       

/

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260

 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

7,500,000 7,495,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61       

/

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61      

/

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วย

คลื�นความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61      

/

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61       

/



        วงเงินที�    

      จัดซื�อได้

จัดหาโดย      

ใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30  ตุลาคม   2561

ลําดับ

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

15

เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง

1,200,000 1,185,000.00   
e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61       

/

16 ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจาก

เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่าย

อัตโนมัติ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00   e-bidding  

10 ต.ค. 61     

/

17 เครื�องกําจัดลิ�มเลือดภายในหลอดเลือดหัวใจและ

หลอดเลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00   

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61       

/

18 ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัด

กระดูกและข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00      e-bidding

4 ต.ค. 61     

/

19 ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00      e-bidding

4 ต.ค. 61     

/

20 ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,800,000 1,800,000.00   e-bidding

5 ต.ค. 61       

/

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอด

เลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61        

/



        วงเงินที�    

      จัดซื�อได้

จัดหาโดย      

ใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30  ตุลาคม   2561

ลําดับ

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

22 ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61       

/

23 ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
3,000,000 3,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61     

/

24
ชุดเครองมอผาตดยดตรงกระดูกขนาดใหญ  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 ชุด
1,300,000 1,290,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61       

/

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง 

   (วัน/เดือน/

ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดัน ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

12 เครื�อง

6,000,000 6,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

1,000,000 995,100.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61

4 เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
260,000 260,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอด

เลือดดํา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

400,000 400,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็ก

โตจนถึงผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61

7 เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

ดําโดยอัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  30 พฤศจิกายน  2561

ลําดับ

         

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง 

   (วัน/เดือน/

ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  30 พฤศจิกายน  2561

ลําดับ

         

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

8
ุ

ใช้กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง
1,200,000 1,200,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61

9 เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
2,200,000 2,200,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61

10 ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260

 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

7,500,000 7,495,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วย

คลื�นความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61

15 เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง
1,200,000 1,185,000.00 

e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง 

   (วัน/เดือน/

ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  30 พฤศจิกายน  2561

ลําดับ

         

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

16 ระบบจัดการข้อมูลคลืนไฟฟ้าหัวใจจาก

เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่าย

1 ระบบ
1,200,000 1,200,000.00 e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61

17 หลอดเลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
2,500,000 2,500,000.00 

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61

18 ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัด

กระดูกและข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61

19 ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61

20 ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอด

เลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61

22 ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61

23 ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
3,000,000 3,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง 

   (วัน/เดือน/

ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  30 พฤศจิกายน  2561

ลําดับ

         

       

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 ชุด

1,300,000 1,290,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้

จัดหาโดย  ใช้

วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดัน ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

12 เครื�อง

6,000,000 6,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61

/

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61

/

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

1,000,000 995,100.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61   

/  

4

เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

260,000 260,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61   

/ 

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอด

เลือดดํา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

400,000 400,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00

/ 

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็ก

โตจนถึงผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61   

/ 

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�   31  ธันวาคม 2561

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้

จัดหาโดย  ใช้

วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�   31  ธันวาคม 2561

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

7 เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

ดําโดยอัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61   

/  

8 เครื�องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดโดย

ใช้กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง

1,200,000 1,200,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61   

/ 

9 เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
2,200,000 2,200,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61   

/  

10

ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61   

/ 

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260

 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

7,500,000 7,495,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61   

/  

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61   

/ 

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วย

คลื�นความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61   

/



 วงเงินที�

จัดซื�อได้

จัดหาโดย  ใช้

วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�   31  ธันวาคม 2561

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61   

/  

15

เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง

1,200,000 1,185,000.00 
e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61   

/

16 ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจาก

เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่าย

อัตโนมัติ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00 e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61

/  

17 เครื�องกําจัดลิ�มเลือดภายในหลอดเลือดหัวใจและ

หลอดเลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00 

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61   

/

18
ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัด

กระดูกและข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61

/  

19
ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61

/  



 วงเงินที�

จัดซื�อได้

จัดหาโดย  ใช้

วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�   31  ธันวาคม 2561

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

20

ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61   

/

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอด

เลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61   

/

22
ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61   

/

23

ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

3,000,000 3,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61   

/

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 ชุด

1,300,000 1,290,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61   

/

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)



 วงเงินที�

จัดซื�อได้

จัดหาโดย  ใช้

วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�   31  ธันวาคม 2561

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดัน ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

12 เครื�อง

6,000,000 6,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61 31/1/2562 6,000,000.00 -            

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 17/1/2562 998,000.00 2,000.00    

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

1,000,000 995,100.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27/4/2562 995,100.00 4,900.00    

4

เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

260,000 260,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 24/1/2562 260,000.00 -            

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอด

เลือดดํา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

400,000 400,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00 -            

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็ก

โตจนถึงผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 20/1/2562 2,996,000.00 4,000.00    

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31  มกราคม  2562

ลําดับ

        

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31  มกราคม  2562

ลําดับ

        

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

7 เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

ดําโดยอัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 -            

8 เครื�องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดโดย

ใช้กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง

1,200,000 1,200,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 18/1/2562 1,200,000.00 -            

9

เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,200,000 2,200,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 -            

10

ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 -            

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260

 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

7,500,000 7,495,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 5,000.00    

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 -            



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31  มกราคม  2562

ลําดับ

        

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วย

คลื�นความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 -            

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 -            

15

เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง

1,200,000 1,185,000.00 
e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 15,000.00  

16

ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจาก

เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่าย

อัตโนมัติ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00 e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 -            

17

เครื�องกําจัดลิ�มเลือดภายในหลอดเลือดหัวใจและ

หลอดเลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00 

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 -            



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31  มกราคม  2562

ลําดับ

        

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

18 ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัด

กระดูกและข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 70,000.00  

19

ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 999,380.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 620.00       

20

ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 -            

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอด

เลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 -            

22

ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 -            

23

ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

3,000,000 3,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 -            



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31  มกราคม  2562

ลําดับ

        

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

√

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 ชุด

1,300,000 1,290,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 10,000.00  

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความ

ดัน ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

12 เครื�อง

6,000,000 6,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61 31/1/2562 6,000,000.00 -            

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 17/1/2562 998,000.00 2,000.00    

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

1,000,000 995,100.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 4,900.00    

4

เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

260,000 260,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 24/1/2562 260,000.00 -            

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอด

เลือดดํา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

400,000 400,000.00    เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00 -            

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็ก

โตจนถึงผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 20/1/2562 2,996,000.00 4,000.00    

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 28  กุมภาพันธ์  2562

ลําดับ

         

         

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 28  กุมภาพันธ์  2562

ลําดับ

         

         

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

7
เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

ดําโดยอัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 -            

8 เครื�องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดโดย

ใช้กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง

1,200,000 1,200,000.00 คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 18/1/2562 1,200,000.00 -            

9 เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
2,200,000 2,200,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 -            

10

ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 -            

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260

 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

7,500,000 7,495,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 5,000.00    

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 -            

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วย

คลื�นความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 -            



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 28  กุมภาพันธ์  2562

ลําดับ

         

         

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 -            

15

เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง

1,200,000 1,185,000.00 
e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 15,000.00  

16 ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจาก

เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่าย

อัตโนมัติ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00 e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 -            

17 เครื�องกําจัดลิ�มเลือดภายในหลอดเลือดหัวใจและ

หลอดเลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

1 เครื�อง
2,500,000 2,500,000.00 

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 -            

18 ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัด

กระดูกและข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง

 จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 70,000.00  

19
ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 620.00       



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 28  กุมภาพันธ์  2562

ลําดับ

         

         

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

20

ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,800,000 1,800,000.00 e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 -            

21 เลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00 e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 -            

22 ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 -            

23

ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

3,000,000 3,000,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 -            

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 ชุด

1,300,000 1,290,000.00 e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 10,000.00  

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�

จัดซื�อได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง  

  (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/ใบสั�ง

   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 28  กุมภาพันธ์  2562

ลําดับ

         

         

        

 ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 เครื�อง
6,000,000 6,000,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61 31/1/2562 6,000,000.00 -            

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00     e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 17/1/2562 998,000.00 2,000.00    

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด
1,000,000 995,100.00     e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27/4/2562 995,100.00 4,900.00    

4 เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
260,000 260,000.00     เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 24/1/2562 260,000.00 -            

5

เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

400,000 400,000.00     เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00 -            

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็กโตจนถึง

ผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 20/1/2562 2,996,000.00 4,000.00    

7 เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดําโดย

อัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00  คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 1,250,000.00 -            

8
ุ

กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง
1,200,000 1,200,000.00  คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 18/1/2562 1,200,000.00 -            

9 เครืองดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 เครื�อง

2,200,000 2,200,000.00  e-bidding
4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 2,200,000.00 -            

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

10 ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,000,000.00 -            

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260 ลิตร  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
7,500,000 7,495,000.00  e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 5,000.00    

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,800,000.00 -            

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื�น

ความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00  e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 6,200,000.00 -            

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย

กว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00  e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 -            

15 เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง
1,200,000 1,185,000.00  

e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,185,000.00 15,000.00  

16 ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจากเครื�องตรวจ

คลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่ายอัตโนมัติ ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00  e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 -            

17 เครื�องกําจัดลิ�มเลือดภายในหลอดเลือดหัวใจและหลอด

เลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00  

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 12/3/2562 2,500,000.00 -            



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

18
ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัดกระดูกและ

ข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00     e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 70,000.00  

19 ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00     e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 620.00       

20 ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,800,000 1,800,000.00  e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,800,000.00 -            

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอดเลือดแดง

ใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00  e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 3,800,000.00 -            

22 ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,000,000.00 -            

23 ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
3,000,000 3,000,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 3,000,000.00 -            

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,300,000 1,290,000.00  e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,290,000.00 10,000.00  

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

ลําดับ 

          

          

     ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 เครื�อง
6,000,000 6,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61 31/1/2562 6,000,000.00 -            

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00       e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 17/1/2562 998,000.00 2,000.00    

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด
1,000,000 995,100.00       e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27/4/2562 995,100.00 4,900.00    

4 เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
260,000 260,000.00       เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 24/1/2562 260,000.00 -            

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
400,000 400,000.00       เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00 -            

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็กโตจนถึง

ผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 20/1/2562 2,996,000.00 4,000.00    

7 เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดําโดย

อัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00    คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 1,250,000.00 -            

8
เครื�องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดโดยใช้

กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง

1,200,000 1,200,000.00    คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 18/1/2562 1,200,000.00 -            

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30 เมษายน  2562

ลําดับ

ที�
รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30 เมษายน  2562

ลําดับ

ที�
รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

9 เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
2,200,000 2,200,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 2,200,000.00 -            

10 ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,000,000.00 -            

11

เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260 ลิตร  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

7,500,000 7,495,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 ขยายสัญญา

 ถึง 30 

พ.ค.62

5,000.00    

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,800,000.00 -            

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื�น

ความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 6,200,000.00 -            

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย

กว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 ขยายสัญญา

 ถึง 30 

พ.ค.62

-            

15 เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง
1,200,000 1,185,000.00    

e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,185,000.00 15,000.00  

16 ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจากเครื�องตรวจ

คลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่ายอัตโนมัติ ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00    e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562

ทําเรื�องปรับ

-            



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30 เมษายน  2562

ลําดับ

ที�
รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

17
เครองกาจดลมเลอดภายในหลอดเลอดหวใจและหลอด

เลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง
2,500,000 2,500,000.00    

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 12/3/2562 2,500,000.00 -            

18

ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัดกระดูกและ

ข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00       e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562

ทําเรื�องปรับ

70,000.00  

19 ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00       e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562

ทําเรื�องปรับ

620.00       

20 ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,800,000 1,800,000.00    e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,800,000.00 -            

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอดเลือดแดง

ใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 3,800,000.00 -            

ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,000,000.00 -            

23 ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
3,000,000 3,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 3,000,000.00 -            

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,300,000 1,290,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,290,000.00 10,000.00  

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที� 30 เมษายน  2562

ลําดับ

ที�
รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 เครื�อง
6,000,000 6,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61 31/1/2562 6,000,000.00 -            

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00       e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 17/1/2562 998,000.00 2,000.00    

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด
1,000,000 995,100.00       e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27/4/2562 995,100.00 4,900.00    

4 เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
260,000 260,000.00       เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 24/1/2562 260,000.00 -            

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
400,000 400,000.00       เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00 -            

6 ผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

4 เครื�อง
3,000,000 2,996,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 20/1/2562 2,996,000.00 4,000.00    

7 อัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี
21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00    คัดเลือก
4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 1,250,000.00 -            

8 กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง
1,200,000 1,200,000.00    คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 18/1/2562 1,200,000.00 -            

9

  

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื�อง 2,200,000 2,200,000.00    e-bidding 4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 2,200,000.00 -            

10 ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,000,000.00 -            

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  31 พฤษภาคม  2562

ลําดับ 

          

   ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  31 พฤษภาคม  2562

ลําดับ 

          

   ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าขนาดไม่น้อยกว่า 1,260 ลิตร  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
7,500,000 7,495,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 30/4/2562 7,495,000.00 5,000.00    

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,800,000.00 -            

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื�น

ความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 6,200,000.00 -            

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย

กว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 30/5/2562 2,500,000.00 -            

15 เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง
1,200,000 1,185,000.00    

e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,185,000.00 15,000.00  

16 คลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่ายอัตโนมัติ ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ
1,200,000 1,200,000.00    e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562

ทําเรื�องปรับ

-            

17 เลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง
2,500,000 2,500,000.00    

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 12/3/2562 2,500,000.00 -            

18 ชุดเครื�องมือผ่าตัดพืนฐานประกอบการผ่าตัดกระดูกและ

ข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 ชุด

1,000,000 930,000.00       e-bidding
4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/03/262

ทําเรื�องปรับ
70,000.00  

19
ชุดเครองมอจุลศลยกรรม ตาบลคลองหนง อาเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,000,000 999,380.00       e-bidding 4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562
ทําเรื�องปรับ

620.00       



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศ

เชิญชวน

ทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง

    (วัน/

เดือน/ปี)

การรายงาน

ผลการ

จัดซื�อจัดจ้าง

(วัน/เดือน/ปี)

ลงนามใน

สัญญา/

ใบสั�ง   (วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ วันที�  31 พฤษภาคม  2562

ลําดับ 

          

   ที�

รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

20 ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,800,000 1,800,000.00    e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,800,000.00 -            

21
ุ ู

ใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
3,800,000 3,800,000.00    e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 3,800,000.00 -            

22

   

หลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,000,000 1,000,000.00    e-bidding 4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,000,000.00 -            

23 ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
3,000,000 3,000,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 3,000,000.00 -            

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,300,000 1,290,000.00    e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,290,000.00 10,000.00  

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ









 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงานผล

การจัดซื�อจัด

จ้าง(วัน/เดือน/

ปี)

ลงนาม

ใน

สัญญา/

ใบสั�ง   

(วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

1
เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 เครื�อง
6,000,000 6,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61 17 ธ.ค. 61 31/1/2562 6,000,000.00

/

2 เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 เครื�อง
1,000,000 998,000.00      e-bidding

4 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 17/1/2562 998,000.00

/

2,000.00    

3 ชุดโต๊ะจัดเตรียมเครื�องมือพร้อมชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด
1,000,000 995,100.00      e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27/4/2562 995,100.00

/

4,900.00    

4 เครื�องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า  ตําบลคลองหนึ�ง

 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
260,000 260,000.00      เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 24/1/2562 260,000.00

/

-            

5 เครื�องวิเคราะห์เครื�องให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา  

ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
400,000 400,000.00      เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 26/12/2561 400,000.00

/

-            

6 เครื�องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรสําหรับเด็กโตจนถึง

ผู้ใหญ่    ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

4 เครื�อง

3,000,000 2,996,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 7 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 20/1/2562 2,996,000.00

/

4,000.00    

7 เครื�องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดําโดย

อัตโนมัติ  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

21 เครื�อง

1,250,000 1,250,000.00   คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 1,250,000.00

/

-            

8 เครื�องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดโดยใช้

กระบอกฉีดยา  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

20 เครื�อง

1,200,000 1,200,000.00   คัดเลือก

4 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 18/1/2562 1,200,000.00

/

-            

9 เครื�องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
2,200,000 2,200,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 2,200,000.00

/

-            

ณ วันที� 30 มิถุนายน  2562

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ลําดับที� รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงานผล

การจัดซื�อจัด

จ้าง(วัน/เดือน/

ปี)

ลงนาม

ใน

สัญญา/

ใบสั�ง   

(วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

ณ วันที� 30 มิถุนายน  2562

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ลําดับที� รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

10 ชุดเครื�องมือสําหรับดึงเปิดหน้าท้อง ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,000,000.00

/

-            

11 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�า ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
7,500,000 7,495,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 30/4/2562 7,495,000.00

/

5,000.00    

12 เครื�องช่วยหายใจชนิดความถี�สูง ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง
1,800,000 1,800,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 22 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 20/3/2562 1,800,000.00

/

-            

13 ครื�องตรวจความผิดปกติในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื�น

ความถี�สูง  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

6,200,000 6,200,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 19 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 6,200,000.00

/

-            

14 เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อด้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย

กว่า 310 ลิตร  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 30/5/2562 2,500,000.00

/

-            

15 เตียงผ่าตัดชนิด Electro-Hydraulic ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เตียง
1,200,000 1,185,000.00   

e-bidding  

(คัดเลือก)

4 ต.ค. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,185,000.00

/

15,000.00  

16 ระบบจัดการข้อมูลคลื�นไฟฟ้าหัวใจจากเครื�องตรวจ

คลื�นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านระบบเครือข่ายอัตโนมัติ ตําบล

คลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

1,200,000 1,200,000.00   e-bidding  

10 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 ทําเรื�องปรับ

/

-            

17 เครื�องกําจัดลิ�มเลือดภายในหลอดเลือดหัวใจและหลอด

เลือดอื�นๆ   ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

1 เครื�อง

2,500,000 2,500,000.00   

เฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 12/3/2562 2,500,000.00

/

-            



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงานผล

การจัดซื�อจัด

จ้าง(วัน/เดือน/

ปี)

ลงนาม

ใน

สัญญา/

ใบสั�ง   

(วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

ณ วันที� 30 มิถุนายน  2562

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ลําดับที� รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

18

ชุดเครื�องมือผ่าตัดพื�นฐานประกอบการผ่าตัดกระดูกและ

ข้อ ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

1,000,000 930,000.00      e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/03/262 ทําเรื�องปรับ

/

70,000.00  

19 ชุดเครื�องมือจุลศัลยกรรม ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 999,380.00      e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 ทําเรื�องปรับ

/

620.00       

20 ชุดสว่านเปลี�ยนหัวต่อชนิดใช้แบตเตอรี�  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,800,000 1,800,000.00   e-bidding

5 ต.ค. 61 21 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,800,000.00

/

-            

21 เครื�องพยุงความดันโลหิตด้วยบอลลูนในหลอดเลือดแดง

ใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump)    ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 เครื�อง

3,800,000 3,800,000.00   e-bidding

10 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 3,800,000.00

/

-            

ชุดเครื�องมือผ่าตัดทรวงอก  ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,000,000 1,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 6 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27/3/2562 1,000,000.00

/

-            

23 ชุดเครื�องมือผ่าตัดท่อนํ�าตาผ่านกล้อง  ตําบลคลองหนึ�ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
3,000,000 3,000,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 4/3/2562 3,000,000.00

/

-            

24 ชุดเครื�องมือผ่าตัดยึดตรึงกระดูกขนาดใหญ่  ตําบลคลอง

หนึ�ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด
1,300,000 1,290,000.00   e-bidding

4 ต.ค. 61 11 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 28/3/2562 1,290,000.00

/

10,000.00  

ลายมือชื�อ..............................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื�อ...................................................................ผู้รับผิดชอบ

     ชื�อ      (……………………………………...)

ตําแหน่ง  …………………………….

              ชื�อ      (น.ส. เยาวลักษณ์  ชื�นตา)

                ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ



 วงเงินที�จัดซื�อ

ได้
จัดหาโดยใช้วิธี

การส่งSpec 

(วัน/เดือน/ปี)

การอนุมัติ

แต่งตั�ง

กรรมการ 

(วัน/เดือน/ปี)

ประกาศเชิญ

ชวนทั�วไป/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

คัดเลือก/

หนังสือเชิญ

ชวนวิธี

เฉพาะเจาะจง   

 (วัน/เดือน/ปี)

การรายงานผล

การจัดซื�อจัด

จ้าง(วัน/เดือน/

ปี)

ลงนาม

ใน

สัญญา/

ใบสั�ง   

(วัน/

เดือน/ปี)

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 เงิน

งบประมาณ

(บาท)

 เงินนอก

งบประมา

ณ หรือ

สมทบ

(ล้านบาท)

ณ วันที� 30 มิถุนายน  2562

รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 (มอบอํานาจ)

หน่วยงาน   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการดําเนินการ การเบิก-จ่าย
เป็นไป

ตามแผน 

ไม่

เป็นไป

  

งบคงเหลือ

ลําดับที� รายการครุภัณฑ/์ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง จํานวน หน่วยนับ

      วงเงิน

อนุมัติ            

  หน่วยละ

ลายมือชื�อ..............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

              ชื�อ     (………………………………...)
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