
(ส ำเนำ) 
 

ประกำศคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหำวิทยำลัยบูรพำ 
เรื่อง  ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2564) 

 

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

    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  1 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)                 มำรุต  ตั้งวัฒนำชุลีพร 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำรุต  ตั้งวัฒนำชุลีพร) 
คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ ผู้รักษำกำรแทน 

คณบดีคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปฏิบัติกำรแทน 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงสำววิภำดำ  เชื้อหมอ) 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 

 

013/2564 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2564) 

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 3260100168640 ร้านรุ่งรตัน ์ แสงสุข จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนเมษายน 2564           727.65  28 เม.ย.64  47/05 1 
2 3200100720253 นายพินิต  เผ่าจินดา จัดจ้างเหมาบริการซักรดีผ้าในศูนย์บริการฯ เมษายน 64         1,836.00  28 เม.ย.64  6/3 1 
3 0205549009496 บริษัท รักษ์สุข จ ากัด จัดซื้อสมุนไพรในศูนยบ์ริการการแพทย์แผนไทยฯ เมย 64         4,987.50  26 เม.ย.64 OCT0404000685 1 
4 3209600134921 นิวทาวน์เทคนิค จัดซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา       74,828.15  28 เม.ย.64 640008 1 
  0105550014547 บริษัท เอสพีซี อาร์ท ีจ ากัด ผลิตภณัฑ์ทรัพยากรท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนบางพระ      5151535394   
  5200199005469 ร้านจานชามบางแสน        059/2908   
  0301801181237 ร้านนานาบรรจุภณัฑ ์        095/4717,4738   
5 3200100720253 นายพินิต  เผ่าจินดา จัดจ้างเหมาบริการซักรดีผ้าในศูนย์บริการฯ พฤษภาคม64         2,051.00  29 เม.ย64  6/4 1 
6 0205549009496 บริษัท รักษ์สุข จ ากัด จัดซื้อสมุนไพรในศูนยบ์ริการการแพทย์แผนไทยฯ พค 64         8,214.50  7 พ.ค.64 PR64050006 1 
7 3260100168640 ร้านรุ่งรตัน ์ แสงสุข จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินฯ หลักสูตร         2,834.00  11 พ.ค.64 PR64050007 1 
8 1200600205688 One Design advertising & design จัดจ้างท าสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัท-โครงการวิสาหกิจชุมชน         1,680.00  25 พ.ค.64  1/31 1 
9 3200100720253 นายพินิต  เผ่าจินดา จัดจ้างเหมาบริการซักรดีผ้าในศูนย์บริการฯ มิถุนายน 64         2,418.00  31 พ.ค.64  6/5 1 
10 3260100168640 ร้านรุ่งรตัน ์ แสงสุข จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมถิุนายน 2564           366.75  31 พ.ค.64  47/40 1 
11 0205549009496 บริษัท รักษ์สุข จ ากัด จัดซื้อสมุนไพรในศูนยบ์ริการการแพทย์แผนไทยฯ มิย 64         5,152.00  9 มิ.ย.64 OCT6406000360 1 
12 3100902394430 ร้านต้นบุญการพิมพ์ จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเลม่โครงการตรวจประเมินฯ คณะ         1,380.00  17 มิ.ย.64 41/14 1 
13 0993000130782 มูลนิธีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร จัดซ้ือของท่ีระลึก-โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา         1,500.00  17 มิ.ย.64 OCTM640600085 1 
        
        
   รวมท้ังสิ้น 107,975.55    

เหตุผลสนับสนุน : 
 1 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง 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 
เลขทีโ่ครงกำร 64017197156 ในระบบ eGP 


