
วันท่ี เลขท่ี
1

3209900192993

ร้าน PP Sing Maker & 
Solution

ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้ส าหรับ
การน าเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผล 9th world Melioidosis Congress ณ 
Sheraton Hanoi Hotel ระหว่างวันท่ี 14 -19 ตุลาคม 
2562

1,000.00 07/10/2019 PR3600063100004 1

2

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช ใน
วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00 07/10/2019 PR3600063100012 1

3

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช ใน
วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00 07/10/2019 PR3600063100011 1

4

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช ใน
วันท่ี 16 ตุลาคม 2562

500.00 07/10/2019 PR3600063100013 1

5

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์และอาจารย์กิตติพงษ์ มาสอนรายวิชา 
68533259 ในวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00 07/10/2019 PR3600063100015 1

6

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์และอาจารย์กิตติพงษ์ มาสอนรายวิชา 
68533259 ในวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

500.00 07/10/2019 PR3600063100014 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เหตุผล  
สนับสนุน

   (7)

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน      

 (2)

         ช่ือผู้ประกอบการ     
     (3)

                      รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง               
       (4)

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง (๕)



7

,0205558016432

บริษัท เพ็ญธนาทราน
สปอร์ต จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
รายวิชาชีพกายภาพบ าบัดและรายวิชา 68312160 บทน า
วิชาชีพกายภาพบ าบัด ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 
10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
สภากาชาดไทย

3,000.00 07/10/2019 PR3600063100006 1

8

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 7 วัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์สาขาชีวเวชสาสตร์ออกนิเทศนิสิตโครงการนิเทศ
การฝึกปฏิบัติงานทางชีวเวชศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 
2562 (ช่วงท่ี 3) ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 - 1 
พฤศจิกายน 2562

18,100.00 07/10/2019 PO3600063100001 1

9

3101600699221

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 นพ.สิฐพงษ์ สุนทรจิต มาสอนรายวิชา 68532159 มห
ศัลยพยาธิวิทยา 1 ภาคเรียน 1/2562 ในวันท่ี 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 (อ.กรรณิการณ์ส ารองจ่าย)

2,800.00 07/10/2019 PR3600063100010 1

10

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 682451 
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 และ 682452 ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

3,100.00 07/10/2019 PR3600063100007 1

11

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
ดร.ปราโมทย์มาสอนรายวิชา 68251 วิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 2 และ 682452 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 2 ในวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

3,100.00 07/10/2019 PR3600063100009 1

12

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
ดร.ปราโมท์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 682451 
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2และ 682452 ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 
2562

3,100.00 07/10/2019 PR3600063100008 1



13

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
ผศ.ดร.นพ.วรสิทธ์ิ ศิริพรพาณิชย์ มาสอนรายวิชา 
68331160 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยจิตเวช ในวันท่ี 31 
ตุลาคม พ.ศ.2562

3,100.00 08/10/2019 PR3600063100022 1

14

,0105560025622

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

70,500.00 09/10/2019 PO3600063100002 1

15
,0205539006796

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

13,800.00 09/10/2019 PO3600063100005 1

16
,0205539006796

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

14,400.00 09/10/2019 PO3600063100006 1

17

203558005706

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบ
ทรัพย์ คลีน เซอร์วิส

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์และบริเวณโรงจอดรถยนต์ คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

764,791.06 09/10/2019 PO3600063100003 1

18

3309800073452

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
จ านวน 12 งวด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2563

36,000.00 09/10/2019 PO3600063100008 1

19 นายกมล การกุญแจ ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ (ห้อง 102) จ านวน 2 ดอก (กุล
ธราส ารองจ่าย)

50.00 09/10/2019 PR3600063100032 1

20
,0205539006796

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

24,000.00 09/10/2019 PO3600063100004 1

21
,0205539006796

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

60,000.00 09/10/2019 PO3600063100007 1

22

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขอออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
 นพ.อาสา ธรรมหงส์ มาสอนรายวิชา 68232659 กิณ
วิทยาคลินิก และ 68232759 ปฏิบัติการกิณวิทยาคลินิก 
ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2562

2,900.00 09/10/2019 PR3600063100023 1

23

3200100701755

นางส ารวย  สดใส ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารระหว่างส่วนงาน
ต่าง ๆ จ านวน 12 งวด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี
 30 กันยายน 2563

60,000.00 09/10/2019 PO3600063100009 1



24
,0205559033271

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ (อ.
กาญจนาส ารองจ่าย)

970.00 10/10/2019 PR3600063100040 1

25
,0205544000091

บริษัท สตาร์เมดิคอล ไลน์ 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ (อ.วรานุ
รินทร์ส ารองจ่าย)

1,080.00 10/10/2019 PR3600063100042 1

26
,0105541024861

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล
 เซอร์วิส จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือสายPATIENT CABLE 2-CORE จ านวน 4 ชุด 6,800.00 11/10/2019 PR3600063100046 1

27 3200100628411 นายสมเกียรติ  เดชศักดา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 6 คัน เพ่ือ
รับ - ส่งนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึก
ปฏิบัติเร่ืองการรักษาด้วยธาราบ าบัดในรายวิชาการออก
ก าลังกายเพ่ือการบ าบัด 2 ในวันท่ี 6,23,30 ตุลาคม และ 6
 พฤศจิกายน 2562

9,600.00 11/10/2019 PR3600063100044 1

28 ,0105537111909 บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือULTRA GEL จ านวน 6 แกลอน 5,700.00 11/10/2019 PR3600063100045 1
29

,0735557000520
บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเตียงสแตนเลส(อาจารย์ใหญ่) จ านวน 2 เตียง 56,998.90 11/10/2019 PO3600063100010 1

30 บริษัท จิรัฐกาล ทราน
สปอร์ต จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการตรวจประเมินและ
รักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทในรายวิชา 68335260 ณ 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู บางปู จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 25 
ตุลาคม 2562

12,000.00 15/10/2019 PO3600063100011 1

31

, 0205542000451  
,0994000249357

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 
สาขาท่ี 00007  ,บางแสน
บิวต้ีมาร์ท  ,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขากายภาพบ าบัด 
จ านวน 8 รายการ (วิราศิณีส ารองจ่าย)

1,582.00 15/10/2019 PR3600063100052 1

32
,0203538003147

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.70 ลิตร 
(กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 16/10/2019 PR3600063100058 1

33
,0205549005466

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง
(ห้อง 101)

749.00 17/10/2019 PR3600063100063 1

34
,0205549005466

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง
(ห้องอาจารย์ใหญ่)

45,689.00 17/10/2019 PO3600063100012 1



35

,0105528025574

บริษัท กิบไทย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 685481 ภาคนิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
(อ.ทิษฏยา)

3,317.00 17/10/2019 PR3600063100064 1

36
,0205544003228

บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือชุดปรับแรงดันและปรับอัตราการไหลของ
ออกซิเจน จ านวน 3 ชุด สาขากายภาพบ าบัด

7,500.00 18/10/2019 PR3600063100068 1

37

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
ผศ.นพ.โกศล รุ่งเรืองชัย มาสอนรายวิชา 680331 ปรสิต
วิทยา ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562

3,100.00 18/10/2019 PR3600063100067 1

38
3200400066125

นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟ จ านวน 1 งานห้อง 
406 (คุณสมศักด์ิ)

3,900.00 18/10/2019 PR3600063100066 1

39

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ธรรมวิริยสติ เข้าร่วมประชุม
สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันท่ี
 26 ต.ค.62 (อ.นิรมลส ารองจ่าย)

2,800.00 21/10/2019 PR3600063100074 1

40
3200700166435

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ขออนุมัติจัดท านามบัตร จ านวน 100 ใบ (กุลธราส ารองจ่าย) 300.00 21/10/2019 PR3600063100073 1

41

1200900021205

นางสาวยลดา  วรดิถี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 12 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (จ่ายทราย)

1,604.40 21/10/2019 PR3600063100072 1

42 ,0105552105116 บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 10,700.00 21/10/2019 PO3600063100013 1
43

,0107551000134
บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือรางปล๊ักไฟ จ านวน 4 อัน 2,288.40 22/10/2019 PR3600063100076 1

44
3200400066125

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนก๊อกน้ าคอยาว จ านวน 1 ชุด 700.00 24/10/2019 PR3600063100078 1

45
3620100740706

นายจักรกริส วัฒนศิริ ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายสแตนเลสและป้ายอะคริลิค จ านวน 
18 ป้าย

16,489.00 25/10/2019 PO3600063100014 1



46

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวชใน
วันท่ี 13พฤศจิกายน 2562

500.00 28/10/2019 PR3600063100083 1

47

3200101051525

คุณอารียา  โรจน์อมรรัตน์ ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด เพ่ือใช้ส าหรับแทน
ค าขอบคุณวิทยากรในการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562(อ.กนกพรส ารองจ่าย)

2,000.00 28/10/2019 PR3600063100081 1

48

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533259 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวชใน
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

500.00 28/10/2019 PR3600063100082 1

49

1200900021205

นางสาวยลดา  วรดิถี ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 3 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด
ทางคลินิก 5 (เพ่ิมเติม) (อ.พิมลพรรณส ารองจ่าย)

300.00 28/10/2019 PR3600063100080 1

50

1200900021205

นางสาวยลดา  วรดิถี ขออนุมัติจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 4 เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดโครงการการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 
ประจ าปีการศึกษา 2562 รายวิชา 683483 การฝึก
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 วันท่ี 28 ตุลาคม 
2562 - 13 ธันวาคม 2562

200.00 28/10/2019 PR3600063100088 1

51

,0105532058911

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2563

6,311.00 29/10/2019 PR3600063100092 1

52

,0105528025574

บริษัท กิบไทย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 โครงงานวิจัย
ทางชีวเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 อาจารย์กุลวรา
 มีนิสิต 2 คน

3,905.50 29/10/2019 PR3600063100093 1



53

,0105535041822

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาคนิพนธ์ 
(Research Projects) ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (อ.พลาธิป)

5,296.50 29/10/2019 PR3600063100090 1

54

,0105528025574

บริษัท กิบไทย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาคนิพนธ์ 
(Research Projects) ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (อาจารย์อุไรวรรณ) มีนิสิต 2 คน

4,173.00 29/10/2019 PR3600063100097 1

55

,0105551086207

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 652481 ภาคนิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ประจ าปีการศึกษา 2562(
อาจารย์พลาธิปส ารองจ่าย)

615.25 29/10/2019 PR3600063100089 1

56

,0105532058911

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือด้ามมีดผ่าตัด จ านวน 40 อัน เพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาธิวิทยากายวิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2563

13,880.00 29/10/2019 PO3600063100015 1

57

1200900021205

น.ส. ยลดา วรดิถี ขออนุมัติจัดท าเล่มฝึกงาน จ านวน 60 เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับ
การจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 1
 ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 -
 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี

6,000.00 30/10/2019 PR3600063100100 1

58

3200100396561

นายศุภพล  ภู่ศรี ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 12 วัน เพ่ือรับ-ส่ง 
อาจารย์ส าหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี
 11 -26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี

24,000.00 30/10/2019 PO3600063100016 1

59
,0205549005466

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง ห้อง
บรรยาย 202 และห้องบัณฑิต

4,815.00 30/10/2019 PR3600063100098 1

60
,0105523009350

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้ส าหรับรับรองผู้มาติดต่อ
ราชการภายในคณะสหเวชศาสตร์

2,000.00 01/11/2019 PR3600063110003 1



61

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
พันต ารวจโท ดร.ธิติ มหาเจริญ มาสอนรายวิชา 682476 
นิติวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 8

3,100.00 06/11/2019 PR3600063110017 1

62 105537111909 นายชูชาติ พรหมศิริ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วม
เจราจาความร่วมมือเร่ืองการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี (อ.
กนกพรส ารองจ่าย)

3,000.00 06/11/2019 PR3600063110014 1

63
,0105541078350

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง

11,500.00 06/11/2019 PO3600063110001 1

64

1200900021205

คุณยลดา  วรดิถี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 912 แผ่น โครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ส าหรับนิสิต
กายภาพบ าบัด ช้ันปีท่ี 3 (จ่ายทราย)

410.40 06/11/2019 PR3600063110018 1

65

,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน 8 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ
บริการคณะสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบ าบัด)

3,348.43 08/11/2019 PR3600063110021 1

66

,0105551086207

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับคลินิกกายภาพ จ านวน 5 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและบริการ
คณะสหเวชศาสตร์ (คลินิกกายภาพบ าบัด)

3,659.40 08/11/2019 PR3600063110020 1

67
1209700232871

นายเฉลิมพล พิกุลทอง ขออนุมัติจัดจ้างเดินระบบน้ าเข้ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์และ
ค่าแรง จ านวน 2 จุด (อ.กนกพรส ารองจ่าย)

2,000.00 11/11/2019 PR3600063110030 1

68

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา 68442259 
โภชนาการการกีฬา และการออกก าลังกาย ในวันท่ี 1 
ธันวาคม 2562

2,900.00 12/11/2019 PR3600063110034 1

69

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา 68442259 
โภชนาการการกีฬา และการออกก าลังกาย ในวันท่ี 14 
ธันวาคม 2562

2,900.00 12/11/2019 PR3600063110036 1



70

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
อาจารย์ชมพูนุช ศรีพุ่ม มาสอนรายวิชา 68442259 
โภชนาการการกีฬา และการออกก าลังกาย ในวันท่ี 7 
ธันวาคม 2562

2,900.00 12/11/2019 PR3600063110035 1

71
,0105523009350

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าสาลู (ผ้าอ้อมรองหมอน) จ านวน 5 แพ็ค 3,000.00 13/11/2019 PR3600063110038 1

72
1200900021205

คุณยลดา  วรดิถี ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 4 เล่ม 
(จ่ายทราย)

560.00 14/11/2019 PR3600063110042 1

73

,0205544000091

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ 
จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาบริการโลหิต รหัสวิชา 
682352 (อ.จิราพร)

3,500.00 18/11/2019 PR3600063110047 1

74 3200100517326 วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 กล่อง 9,000.00 18/11/2019 PR3600063110046 1
75 กมล การกุญแจ ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ จ านวน 1 ดอก (พ่ีโอ๋ส ารองจ่าย) 25.00 19/11/2019 PR3600063110052 1

76

3240400550191

นายชูชาติ พรหมศิริ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วม
เจราจาความร่วมมือเร่ืองการจัดท าหลักสูตรปริญญาตรี

3,000.00 19/11/2019 PR3600063110051 1

77
,0107551000134

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือกราวน์จ านวน 5 ห่อ และหมวกคลุมผม
เย่ือกระดาษ จ านวน 1 PKG

3,327.70 21/11/2019 PR3600063110054 1

78
3200100530241

ร้าน ชลบุรีมุ้งลวด ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้า จ านวน 1 
ชุด

6,500.00 21/11/2019 PR3600063110053 1

79

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359 โลหิต
วิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 วันท่ี 
11 ธันวาคม 2562

3,100.00 22/11/2019 PR3600063110057 1

80

3150400390535

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 68234359 โลหิต
วิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 วันท่ี 
4 ธันวาคม 2562

3,100.00 22/11/2019 PR3600063110056 1



81

3209600030441

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น เพ่ือใช้ส าหรับ
น าเสนอผลงาน Burapha University Intenational 
Conference วันท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2562 (จ่าย
ซีลลอส)

1,000.00 25/11/2019 PR3600063110061 1

82

3101600699221

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ มาสอนรายวิชา 68533559 Non 
Gynecological Cytology ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 ในวันท่ี 11ธันวาคม 2562

2,800.00 26/11/2019 PR3600063110071 1

83

,0125546008201

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Clinical Bacteria และ 
Clinical Micro

9,150.00 26/11/2019 PR3600063110065 1

84

3101600699221

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 ศ.นพ.พิเชษ สัมปทากุล มาสอนรายวิชา 68533559 Non
 Gynecological Cytology ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562

2,800.00 26/11/2019 PR3600063110072 1

85

,0105551086207

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Clinical 
Bac,Clinical Micro และส่วนกลาง

1,926.00 26/11/2019 PR3600063110066 1

86

3101600699221

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 68533559 
Non Gynecological Cytology ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา
 2562 ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562

2,800.00 26/11/2019 PR3600063110070 1

87 3200400066125 นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนระบบไฟ จ านวน 2 จุด 600.00 26/11/2019 PR3600063110067 1
88

,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเติมแท่นประทับ จ านวน 15 ขวด เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการมหศัลยพยาธิ
วิทยา 2 รหัส 68532659

172.70 26/11/2019 PR3600063110062 1

89

3101600699221

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 68533559 
Non Gynecological Cytology ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา
 2562 ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

2,800.00 26/11/2019 PR3600063110069 1



90

3209600030441

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้ส าหรับ
การน าเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงาน the 7 th Burapha University International 
Conference 27-29 พฤศจิกายน 2562 (อ.อุไรภรณ์
ส ารองจ่าย)

500.00 27/11/2019 PR3600063110077 1

91

1200900021205

น.ส. ยลดา วรดิถี ขออนุมัติถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 วันท่ี 6 มกราคม - 10 เมษายน 2563

5,700.00 27/11/2019 PR3600063110075 1

92
,0203538003147

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามัน Gasohol 95 จ านวน 3.67 ลิตร (ไก่
ส ารองจ่าย)

100.00 28/11/2019 PR3600063110078 1

93 สภากาชาดไทยชลบุรี ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 10 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ช้ันปี 3 เทอม 2/2562

5,650.00 29/11/2019 PR3600063110081 1

94
3309800073452

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้เมนควบคุม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 งาน

17,500.00 29/11/2019 PO3600063110002 1

95

,0105552021273

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยน
เนอรัลซัพพลาย จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนคณะสหเวช
ศาสตร์

49,080.90 29/11/2019 PO3600063110003 1

96

,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 25 เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาชีวเวศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด และสาขาโภชนบ าบัด ปีการศึกษา 2562

15,247.45 04/12/2019 PO3600063120002 1

97

,0105556040621

บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือสัตว์ทดลอง เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ในวิชา 68429159 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

13,092.50 04/12/2019 PO3600063120001 1

98
,0105546020333

บริษัท ไดโซ ซังเกียว 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์นับจ านวน จ านวน 10 ช้ิน (อ.กนก
พรส ารองจ่าย)

600.00 09/12/2019 PR3600063120028 1

99
3200100622014

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 18
 รายการ (อ.นรินทร์ส ารองจ่าย)

4,162.00 09/12/2019 PR3600063120026 1



100
,0125546008201

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 6 รายการและวัสดุการ
เรียนการสอน จ านวน 5 รายการ

36,450.00 09/12/2019 PO3600063120003 1

101

3200100288718

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 2 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 
2/2562 คร้ังท่ี 2 วันท่ี15 ธันวาคม 2562

2,000.00 11/12/2019 PR3600063120030 1

102

3200100288718

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 
2/2562 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562

2,000.00 11/12/2019 PR3600063120031 1

103
3200100288718

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 
หลักสูตรโภชนบ าบัด วันท่ี 13 ธันวาคม 2562

2,000.00 11/12/2019 PR3600063120029 1

104

,0105535134278

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.
สาขาบางแสน สาขาท่ี 
00083

ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 3 ราย เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 2/2562 (อ.นรินทร์
ส ารองจ่าย)

458.00 11/12/2019 PR3600063120032 1

105

,0103562006143

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทิเมท 
เทรดด้ิง

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนภาพบ าบัด จ านวน 10
 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
68335760  กายภาพบ าบัดทางกีฬาและรายวิชา 
68322260 กายภาพบ าบัดระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ

29,407.88 12/12/2019 PO3600063120004 1

106

,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์ 
รหัสวิชา 68429259

2,212.77 13/12/2019 PR3600063120039 1

107
,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายช่ือพร้อมเชือก จ านวน 6 แพ็ค 4,377.61 17/12/2019 PR3600063120046 1

108

,0205559033271,010
7551000134,3209900
192993,12001001073

18

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ,บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน),ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ,ร้าน PP
 & Sign maker ,ร้าน เอ็ม-
เอส โฆษณา ,ร้านป้ายจ๋า บาง
แสน กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุในการจัดโครงการประชุมวิชาการ
 จ านวน 29 รายการ

13,936.00 17/12/2019 PR3600063120045 1

109
3200400066125

นายสมศักด์ิ  บุญสุขวีระวัฒน์ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังโซ่ยึดถัง จ านวน 2 ชุด (จ่าย
คุณสมศักด์ิ)

700.00 18/12/2019 PR3600063120054 1



110 ,1200100107318,120
0100107318

คุณพรชัย หัตถกิจอุดม ,ร้าน
ป้ายจ๋า บางเสนอ

ขออนุมัติจัดท าป้าย จ านวน 4 อัน (อ.วรานุรินทร์ส ารองจ่าย
 200 บาท ,จ่ายซีลลอส 300 บาท)

500.00 18/12/2019 PR3600063120053 1

111

3200100396561

นายศุภพล  ภู่ศรี ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 5 วัน เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์และนิสิตส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ข้างสนามจริงรายวิชากายภาพบ าบัดทางการกีฬา
 ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 13-17 มกราคม 2563 
ณ สนามกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต

15,000.00 18/12/2019 PO3600063120005 1

112

,0133553000634

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ 
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์ รหัสวิชา 
68021959 ส าหรับนิสิตชีวเวชศาสตร์

1,455.20 18/12/2019 PR3600063120055 1

113

,0105535134278

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขา
บางแสน สาขาท่ี 00083

ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยสาขาชีวเวชศาสตร์ คร้ังท่ี
 1 กลุ่มนางสาวณัชชาดา (อ.ปอส ารองจ่าย)

349.00 19/12/2019 PR3600063120056 1

114

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533659 ในวันท่ี 15 มกราคม 2563

500.00 20/12/2019 PR3600063120060 1

115

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่าง และอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด 
มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นอก
ระบบนรีเวช ในวันท่ี 11 มกราคม 2563

500.00 20/12/2019 PR3600063120059 1

116

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่างและอาจารย์กิตติพงษ์มานหมัด มา
สอนรายวิชา 68533659 ในวันท่ี 22 มกราคม 2563

500.00 20/12/2019 PR3600063120061 1

117

5471400016310

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์อนงค์ กระจ่าง และอาจารย์กิตติพงษ์ มานหมัด 
มาสอนรายวิชา 68533659 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นอก
ระบบนรีเวช ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 (อ.วิภาพรส ารอง
จ่าย)

500.00 20/12/2019 PR3600063120058 1



118
3750100445576

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมระบบน้ า จ านวน 1 ชุด (จ่าย
คุณสายัณห์)

1,800.00 21/12/2019 PR3600063120063 1

119

, 0205542000451

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 
สาขาท่ี 00007 (บาง
แสน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ (อ.
อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

2,010.00 21/12/2019 PR3600063120064 1

120
1200200091324

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา ช้ันดาดฟ้า จ านวน
 1 เหมา

15,500.00 23/12/2019 PO3600063120007 1

121
,0105528025574

บริษัท กิบไทย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่วยดูดจ่ายสารละลายชนิดไร้สาย 
จ านวน 1 เคร่ือง

12,840.00 23/12/2019 PO3600063120006 1

122
,0203538003147

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ขออนุมัติซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.67 ลิตร (กุล
ธราส ารองจ่าย)

100.00 24/12/2019 PR3600063120071 1

123

3101600699221

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
นพ.กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ มาสอนรายวิชา 68532559 มห
ศัลยพยาธิวิทยา 2 ภาคเรียน 2/2562 ในวันท่ี 4 มกราคม
 2563

2,800.00 24/12/2019 PR3600063120075 1

124
3101201330444

ร้านธรรมศิริ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการตักบาตร ท าบุญเน่ือง
ในวันข้ึนปีใหม่  ในวันท่ี 7 มกราคม 2563

5,200.00 24/12/2019 PR3600063120070 1

125

3200100606876

นายสมชัย เหมือนใจ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
พระสงฆ์มาท าพิธีในงานท าบุญข้ึนปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ 
ในวันท่ี 7 มกราคม 2563

500.00 24/12/2019 PR3600063120069 1

126

3200100288718

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 
2/2562 คร้ังท่ี 2 หัวข้อโรคไต ในวันท่ี 17 มกราคม 2563

2,000.00 25/12/2019 PR3600063120078 1

127

3200100288718

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 
2/2562 คร้ังท่ี 1 หัวข้อโรคไต ในวันท่ี 12 มกราคม 2563

2,000.00 25/12/2019 PR3600063120079 1



128

3200100288718

นางเนาวรัตน์ ล้ิมเฮาะสูน ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารสดการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด เทอม 
2/2562 คร้ังท่ี 2 หัวข้อโรคเบาหวาน ในวันท่ี 10 มกราคม
 2563

2,000.00 25/12/2019 PR3600063120077 1

129

,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

2,165.72 27/12/2019 PR3600063120092 1

130
,0107551000134

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ 1,070.47 27/12/2019 PR3600063120090 1

131

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
ผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 68234359 โลหิต
วิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 วันท่ี 
8 มกราคม 2563

3,100.00 27/12/2019 PR3600063120088 1

132

3150400390535

นายพงษ์เทพ บุญนาค ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
ผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 68234359 โลหิต
วิทยา 2 และ 68234459 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 วันท่ี 
15 มกราคม 2563

3,100.00 27/12/2019 PR3600063120089 1

133

3240900005656

นางเพ็ญศรี ซ้ิมศิริ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการตุ้งต้ิงแทนใจ จ านวน 5
 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการตุ้งต้ิงแทนใจ เช่ือม
สายใยสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ประจ าปีการศึกษา 2563

1,190.00 27/12/2019 PR3600063120091 1

ราคารวมท้ังส้ิน 1,731,440.14

1

2

3

หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยเร่ืองปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     (หน่ึงล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนหน่ึงพันส่ีพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทสิบส่ีสตางค์)

เหตุผลการสนับสนุน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


