
(ส ำเนำ) 
 

ประกำศ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เรื่อง  ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2562) 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

---------------------------------- 
 

    ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมำตรำ 98 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
สำระส ำคัญของส ญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของ
หน่วยงำนของรัฐตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด นั้น 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงขอประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 
   ประกำศ ณ วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)                  วิชำญ  เกิดวิชัย 

(นำยแพทย์วิชำญ   เกิดวิชัย) 
คณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปฏิบัติกำรแทน 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงสำววิภำดำ  เชื้อหมอ) 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 

 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2562) 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ล ำดับที ่
(1) 

เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสยีภำษ/ี 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

(2) 

ช่ือผู้ประกอบกำร 
(3) 

รำยกำรพสัดุที่จดัซื้อจัดจ้ำง 
(4) 

จ ำนวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง  

(5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน 

(7) 
วันท่ี เลขท่ี 

1 0205554002852 หจก.ธิดามหานคร จัดซื้อน้้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ้าเดือนกรกฎาคม 400.00 1 ก.ค.62 PR2700062070001 1 
2 3200100720253 นายพินิต  เผ่าจินดา จัดจ้างเหมาบริการซักรดีผ้าในศูนย์บริการฯ  กรกฎาคม 5,000.00 1 ก.ค.62 PR2700062070002 1 
3 3200100994868 

200900021205 
ร้านธีรเดช 
ร้าน LEEDA  COPY 

จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเลม่ประจ้าเดือนกรกฎาคม  9,400.00 1 ก.ค.62 
 

PR2700062070003 
 

1 
 

4 3101801181237 
1209900066941 
0735545001470 

นานาบรรจภุัณฑ ์
ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์) 
บริษัท โปรฟาสซิโน จ้ากัด 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการแนะแนวหลักสตูรคณะฯ 
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 
 

450.00 10 ก.ค.62 
 
 

PR2700062070019 
 
 

1 
 
 

5 3200100517326 วินเพาเวอร ์ ซัพพลาย จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร ์       39,000.00  12 ก.ค.62 PO2700062070001 1 
6 0105543029593 บริษัท เวชพงศ์โอสถ(ฮกอันตึ๊ง)จ้ากัด จัดซื้อสมุนไพรแห้งวิชาเภสัชกรรทไทย1 (เภสัชวัตถุ)         6,120.00  30 ก.ค.62 PR2700062070034 1 
7 0203538003147 หจก.ธิดามหานคร จัดซื้อน้้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ้าเดือนสิงหาคม           400.00  1 ส.ค.62 PR2700062080001 1 
8 3200100720253 

 
นายพินิต  เผ่าจินดา 
 

จัดจ้างเหมาบริการซักรดีผ้าในศูนย์บริการฯ ประจา้เดือน
สิงหาคม 

        5,000.00 
  

1 ส.ค.62 
 

PR2700062080002 
 

1 

9 3200100994868 ร้านธีรเดช จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเลม่ประจ้าเดือนสิงหาคม         9,400.00  1 ส.ค.62 PR2700062080003 1 
 1200900021205 ร้าน LEEDA  COPY          
 3260100168640 รุ่งรัตน ์ แสงสุข         1 

10 0205554002852 บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ริ่ง จ้ากัด จัดจ้างซ่อมประตูห้องน้้าชาย ช้ัน2 อาคารอนุรักษ์           909.50  1 ส.ค.62 PR2700062080004 1 
11 3159800041480 นางเสง่ียม  ไม้แป้น จัดซื้อวัสดจุัดท้าลูกประคบสมุนไพร         9,930.00  5 ส.ค.62 PR2700062080009  
12 3230100382587 นายบรรเลง สาทลาลยั จัดซื้อวัสดุอุปกรณจ์ัดท้าสเปรย์กันยุงโครงการค่ายหมอยา       12,870.00  5 ส.ค.62 PR2700062080010 1 
 3209900159422 ร้านสัมมาชีพ          
 0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จก          
 0107536000633 บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด          

         
 
 
 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ.2562) 
คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

ล ำดับที ่
(1) 

เลขท่ีประจ ำตัวผู้เสยีภำษ/ี 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

(2) 

ช่ือผู้ประกอบกำร 
(3) 

รำยกำรพสัดุที่จดัซื้อจัดจ้ำง 
(4) 

จ ำนวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง  

(5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน 

(7) 
วันท่ี เลขท่ี 

13 5230190003188 นางสีนวล  โภคสมบตั ิ จัดจ้างเหมาบริการจัดท้าวิจัยโครงการค่ายหมอยาไทย      41,960.00  15 ส.ค.62 PO2700062080001 1 
14 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) จัดซื้อวัสดสุ้านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว      78,279.98  19 ส.ค.62 PO2700062080002 1 
15 3100902394430 ร้านต้นบุญการพิมพ์ จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเลม่โครงการประกันคณุภาพฯ        1,800.00  26 ส.ค.62 PR2700062080027 1 
16 0993000130782 มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดซื้อของที่ระลึกโครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ        3,000.00  26 ส.ค.62 PR2700062080028 1 
17 3102000264810 นายประสงค ์ เกษมศร ี จัดจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการประกันคุณภาพฯ      3,500.00  26 ส.ค.62 PR2700062080029 1 
18 0203538003147 หจก.ธิดามหานคร จัดซื้อน้้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ้าเดือนกันยายน 62        400.00  2 ก.ย.62 PR2700062090001 1 
19 3200100720253 นายพินิต  เผ่าจินดา จัดจ้างเหมาบริการซักรดีผ้าในศูนย์บริการฯเดือนกันยายน        5,000.00 2 ก.ย.62 PR2700062090002 1 
20 3200100994868 ร้านธีรเดช จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเลม่ประจ้าเดือนกันยายน        7,150.00  2 ก.ย.62 PR2700062090003 1 
 1200900021205 ร้าน LEEDA  COPY      
 3260100168640 รุ่งรัตน ์ แสงสุข      

21 0205539006796 บริษัท เทลเน็ตเทคโนโลยี จ้ากดั จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ        2,800.00  2 ก.ย.62 PR2700062090004 1 
22 3200700088477 นางรวิวรรณ  วาจิตรดล จัดจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการแพทย์แผนไทย      18,000.00  4 ก.ย62 PO2700062090001 1 
23 0205539006796 บริษัท เทลเน็ตเทคโนโลยี จ้ากดั จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์Notebook HP        1,000.00  17 ก.ย.62 PR2700062090022 1 
24 0205542000451 บริษัท ดีฟาร์มาซี จา้กัด จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์(ถุงมือ หน้ากากอนามัย ส้าลี) 1,230.50 23  ก.ย.62 PR2700062090025 1 
25 3200100392841 ไพรเวชค้าวัสด ุ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครวั 1,365.00 24 ก.ย.62 PR2700062090027 1 

รวมทั้งสิ้น   264,364.98  
 

เหตุผลสนับสนุน : 
 1 หมำยถึง กำรจดัซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 ยกเว้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
 2 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
 3 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561 
 4 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก 1 – 3 
เลขที่โครงกำร 62057441176 ในระบบ eGP 


