มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานแผนการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง
ปี งบประมาณ
ณ วันที่

2564

31 มีนาคม 2564

: ทั้งหมด
แผนงาน
: ทั้งหมด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
กองทุน
: ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย
: ทั้งหมด
แหล่งเงิน

ประเภทงบลงทุน

: ทั้งหมด

ประเภทการทําแผน

: ทั้งหมด

สถานะแผน

: ทั้งหมด
แผนงาน

ลําดับ
ที่

1

งาน/โครงการ

งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

BG144.rpt

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

ลักษณะงาน (/)

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
2 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
พ.ย. 63

หมาย
เหตุ

700,000.00สํานักหอสมุด

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

2
3
4
5
6
7

งาน/โครงการ

งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

8

งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

9

งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

10

งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
11 งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ANSI Lumens
จอ LED Full Color Outdoor
ระบบสารสนเทศด้านการคลัง
จอ LED INDOOR P.6 ขนาด 5.76x2.3
เมตร
ระบบกล้องวงจรปิ ด อาคารพิบูลสุ ข 1, 2
ฝ่ ายปฐมวัย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตําบลโขมง อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ขอ้ มูล (Data
Center) มหาวิทยาลัยบูรพา ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อุปกรณ์สาํ หรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
(External Storage) ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม
ค่าออกแบบสถานีไฟฟ้ าย่อย

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
25 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
ต.ค. 63

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

หมาย
เหตุ

742,500.00หลักสู ตรปกติ

1 จอ

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

1,083,100.00กองกลาง

1 ระบบ

จัดจ้าง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

27,236,000.0กองคลังและ
ทรัพย์สิน
700,000.00หลักสู ตรปกติ

1 ระบบ

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 ม.ค. 64

113 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

ธ.ค. 63

1 ระบบ

จัดซื้ อ

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

จัดจ้าง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63 ส.ค. 64

จัดจ้าง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ก.ย. 64

1,580,900.00หลักสู ตร
ปฐมวัย
มี.ค. 64 3,390,000.00
กองบริ หาร
วิทยาเขต
จันทบุรี
ส.ค. 64 19,000,000.0
สํานัก
คอมพิวเตอร์

ก.ย. 64

570,000.00

สํานักหอสมุด

15,000,000.0กองกิจการ
นิ สิต
2,500,000.00กองอาคาร
สถานที่
08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

12

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
จัดจ้าง

งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
13 งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ปรับปรุ งถนนภายในมหาวิทยาลัย
ปรับปรุ งพื้นกระเบื้องห้องเรี ยน

1 งาน

14

งานบริ หารทัว่ ไป

ลิฟท์

15

งานบริ หารทัว่ ไป

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ย

16

งานบริ หารทัว่ ไป

รถตูโ้ ดยสาร

17

งานบริ หารทัว่ ไป

18

งานบริ หารทัว่ ไป

19
20

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

จัดจ้าง

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 ม.ค. 63

2 ตัว

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

30 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

1 คัน

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เครื่ องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

งานบริ หารทัว่ ไป

เครื่ องผลิตนํ้าบริ สุทธิ์คุณภาพสูงสําหรับ
ห้องปฏิบตั ิการ
เครื่ องปรับอากาศระบบรวมศูนย์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64

งานบริ หารทัว่ ไป

ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

1 ระบบ

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64

BG144.rpt

ก.ย. 64

เม.ย. 64

หมาย
เหตุ

5,590,000.00กองอาคาร
สถานที่
1,130,000.00หลักสู ตร
การศึกษา
นานาชาติข้ นั
พื้นฐาน
2,400,000.00คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
660,000.00คณะการ
จัดการและ
การท่องเที่ยว
1,364,000.00วิทยาลัย
นานาชาติ
1,990,200.00คณะเภสัช
ศาสตร์
650,000.00คณะเภสัช
ศาสตร์
4,520,400.00คณะ
วิทยาศาสตร์
3,000,000.00คณะ
วิทยาศาสตร์
08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

งาน/โครงการ

21

งานบริ หารทัว่ ไป

22

งานบริ หารทัว่ ไป

23

งานบริ หารทัว่ ไป

24

งานบริ หารทัว่ ไป

25

รายการ

ลักษณะงาน (/)

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 ชุด
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64

3,584,500.00คณะ
วิทยาศาสตร์

จัดจ้าง

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

มิ.ย. 64

จัดจ้าง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ก.ย. 64

จัดจ้าง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ก.ย. 64

งานบริ หารทัว่ ไป

ปรับปรุ งอาคารหอพักนิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ 5 ชั้น
ปรับปรุ งห้องนํ้าและระบบนํ้าดีน้ าํ เสี ย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา จํานวน 5 ชั้น
ห้องยาจําลอง

2,433,700.00คณะ
วิทยาศาสตร์
15,000,000.0คณะพยาบาล
ศาสตร์
5,000,000.00คณะพยาบาล
ศาสตร์

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

26

งานบริ หารทัว่ ไป

ต่อเติมโรงอาหาร

จัดจ้าง

ต.ค. 63

ธ.ค. 63

27

งานบริ หารทัว่ ไป

ปรับปรุ งห้องเรี ยนชั้น 9

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

28

งานบริ หารทัว่ ไป

ปรับปรุ งฝ้ าเพดานปูนอาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 2

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

BG144.rpt

กล้องซีซีดี (CCD Camera) พร้อมอุปกรณ์
สําหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องผ่าน (TEM) ขนาด 10.6 ล้านพิกเซล
ทาสี ภายในอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มี.ค. 64

1,000,000.00คณะเภสัช
ศาสตร์
2,000,000.00คณะเภสัช
ศาสตร์
528,900.00คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
2,410,000.00คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

29

งานบริ หารทัว่ ไป

30

งานบริ หารทัว่ ไป

31

งานบริ หารทัว่ ไป

32

งานบริ หารทัว่ ไป

33

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ลักษณะงาน (/)

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
จัดจ้าง

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

มี.ค. 64

2,500,000.00คณะโลจิ
สติกส์

จัดจ้าง

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ก.ย. 64

จัดจ้าง

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

มิ.ย. 64

ซ่อมแซมหลังคา รางนํ้าฝน อาคาร
ปฏิบตั ิการ และอาคารเกษมฯ ระยะที่ 1

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ย. 63 เม.ย. 64

งานบริ หารทัว่ ไป

ปรับปรุ งระบบเครื อข่ายไร้สาย

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ย. 63 เม.ย. 64

34

งานบริ หารทัว่ ไป

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ และติดตั้งเสาธง

จัดจ้าง

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 พ.ค. 64

35

งานบริ หารทัว่ ไป

ค่าออกแบบปรับปรุ งศูนย์เครื อข่ายการ
พัฒนากําลังคนด้านการท่องเที่ยว

จัดจ้าง

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

36

งานบริ หารทัว่ ไป

ค่าควบคุมงานอาคารที่พกั บุคลากรทาง
การแพทย์ ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ค. 63 ม.ค. 65

14,200,000.0คณะโลจิ
สติกส์
1,380,000.00คณะ
วิทยาศาสตร์
3,960,000.00คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์
1,500,000.00คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์
560,000.00วิทยาลัย
นานาชาติ
3,200,000.00คณะการ
จัดการและ
การท่องเที่ยว
4,093,500.00คณะ
แพทยศาสตร์

BG144.rpt

ปรับปรุ งห้องเรี ยนรู ้เพื่อเข้าใจสร้ างสรรค์
และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโล
จิสติกส์ (Logistics Inspirium)
ปรับปรุ งภูมิทศั น์พระอนุสาวรี ยก์ รมหลวง
ชุมพร เขตอุดมศักดิ์
ทาสี ภายในอาคารสิ รินธร
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

รายการ

37

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
สังคมศาสตร์

โปรแกรมฝึ กทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ

38

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
สังคมศาสตร์

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับตัดต่อ

39

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 โปรแกรม
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 2,498,900.00

จัดจ้าง

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

ชุดกล้องสําหรับการถ่ายทํารายการ ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

41

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชุดกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด

จัดซื้อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

42

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชุดจําลองการฝึ กตรวจร่ างกายแบบครบ
วงจร ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

1 ชุด

จัดซื้ อ

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
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700,000.00คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
2,584,100.00คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

46 เครื่ อง

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
สังคมศาสตร์
40 งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
สังคมศาสตร์

ปรับปรุ งห้อง QS2-605 (Self-Access
Learning Center)

หมาย
เหตุ

คณะดนตรี
และการแสดง
1,000,000.00คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

550,000.00

ธ.ค. 63 1,341,500.00

08/04/2564

คณะ
การแพทย์
แผนไทยอภัย
ภูเบศร
คณะพยาบาล
ศาสตร์
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

43

44

45

46

47

48

49

งาน/โครงการ

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

โต๊ะทํางานตัวแอล ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
100 ตัว
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

869,000.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

โต๊ะประชุมแบบพับได้ ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

120 ตัว

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

886,800.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

เก้าอี้นงั่ ประชุม ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

240 ตัว

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,418,400.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

เก้าอี้ฟังคําบรรยาย ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

240 ตัว

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

มี.ค. 64 2,517,600.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

เครื่ องเป่ าลมร้อนชนิ ด (Fluid Bed Dryer)
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องวิเคราะห์ผลึกด้วยเทคนิ คการ
เลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ (XRD) ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องระเหยแบบสุ ญญากาศขนาด 20 ลิตร
(Rotary evaporator ขนาด 20L) ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

734,400.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

ธ.ค. 63

มี.ค. 64 2,555,700.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,714,000.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

50

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

51

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

52

53

54

55

56
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ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องแยกวิเคราะห์หาปริ มาณชนิ ดและ
ปริ มาณสารในสภาวะแก๊ส (GC-MS)
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องทําแห้งด้วยความเย็น ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องตัดชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิ วิทยากาย
วิภาค ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เครื่ องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีอตั โนมัติ
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
ชุดเครื่ องวิเคราะห์อตั ราการใช้พลังงาน
ด้วยระบบการหายใจ ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องวิเคราะห์ระดับอนุ ภาคนาโนเมตร
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
ต.ค. 63

ธ.ค. 63

มี.ค. 64 4,450,000.00

หมาย
เหตุ

คณะเภสัช
ศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

975,000.00

คณะสหเวช
ศาสตร์

2 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,000,000.00

คณะสหเวช
ศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

600,000.00

คณะสหเวช
ศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ก.พ. 64 2,700,000.00

คณะสหเวช
ศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

มิ.ย. 64 5,800,000.00

คณะ
สาธารณสุ ข

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,230,500.00

08/04/2564

คณะ
การแพทย์
แผนไทยอภัย
ภูเบศร
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

57

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
58 งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
59 งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
60 งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
61

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
62 งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
63 งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ตูด้ ูดไอสารเคมี ตําบลโขมง อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
2 ชุด
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

535,000.00

650,000.00

หมาย
เหตุ

คณะ
เทคโนโลยี
ทางทะเล
คณะ
เทคโนโลยี
ทางทะเล
คณะ
เทคโนโลยี
ทางทะเล
คณะโลจิ
สติกส์

ตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซี ยส
ตําบลโขมง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 ชุด

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

เครื่ องเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรมในสภาพ
จริ ง (Real-time PCR) ตําบลโขมง อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
แขนกลหุ่นยนต์สาํ หรับฝึ กจําลองเพื่อช่วย
สนับสนุนสายการผลิตและการจัดการ
คลังสิ นค้าอัตโนมัติ ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องปั่นเหวี่ยงชนิ ดควบคุมอุณหภูมิได้
แบบตั้งโต๊ะ ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ถังเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรี ย ์ ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 ชุด

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,500,000.00

30 ตัว

จัดซื้ อ

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

610,000.00

คณะ
วิทยาศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

999,400.00

คณะ
วิทยาศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

600,000.00

คณะ
วิทยาศาสตร์

ชุดเครื่ องมือสําหรับแยกสารชี วโมเลกุล
ด้วยกระแสไฟฟ้ า ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ธ.ค. 63 1,770,000.00

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

64

65

66

67

68

69

70

งาน/โครงการ

งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
งานจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องวัดความหนื ดแบบบรุ คฟิ ลด์ ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

672,000.00

คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสงหลายความ
ยาวคลื่นพร้อมกัน ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องกัดแนวตั้ง (Vertical milling
machine) ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เครื่ องวัดอัตราการเกิดสนิ ม ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ก.พ. 64 2,182,800.00

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

848,500.00

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

950,000.00

เครื่ องฉี ดพลาสติกขนาดเล็ก ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

504,600.00

เครื่ องอัดรี ดพลาสติกชนิ ดสกรู คู่ ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,800,000.00

เครื่ องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
เลือดดํา (Infusion pump) ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

40 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 2,354,000.00

08/04/2564

คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์
คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์
คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์
คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์
คณะ
แพทยศาสตร์
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

71

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

72

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

73

โครงการผลิตแพทย์เพิม่

74

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

75

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

76

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องจี้แบบไบโพล่าร์ แบบมีระบบ
Thermocision และ plasma Edge ในเครื่ อง
เดียวกัน ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เครื่ องดมยาสลบชนิ ดซับซ้อน 3 แก๊ซ
พร้อมเครื่ องช่วยหายใจและเครื่ องติดตาม
การทํางานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซ
ระหว่างดมยาสลบ ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เตียงผูป้ ่ วยชนิ ดสามไกปรับด้วยไฟฟ้ าราว
ปี กนกพร้อมเบาะและเสานํ้าเกลือ ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดแขวนจอมอนิเตอร์ สําหรับห้องผ่าตัด
แบบผสมผสาน ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดชั้นวางอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์
แบบ 1 ด้าน สําหรับศัลยแพทย์ สําหรับ
ห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดชั้นวางอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์
แบบ 1 ด้าน สําหรับวิสญ
ั ญี สําหรับห้อง
ผ่าตัดแบบผสมผสาน ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,200,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 เม.ย. 64 2,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

350 เตียง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

มิ.ย. 64 21,000,000.0

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

850,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

975,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

650,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

77

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

78

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

79

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

80

โครงการผลิตแพทย์เพิม่

81

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

82

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

83

โครงการผลิตแพทย์เพิม่

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ชุดเครื่ องมือผ่าตัดช่องอก (Thoracotmy
Set) ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดพื้นฐานกระดูกและข้อ
(Extra Ortho Set) ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัส
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
ชุดเครื่ องมือยึดตรึ งกระดูกนิ้วหัก
(External Fix hand) ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสี ยง
ความถี่สูง ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตูอ้ ุ่นนํ้าเกลือและผ้าห่ม ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้ อม
หัวจ่ายก๊าซและเต้ารับปลัก๊ เสี ยบไฟฟ้ า
ชนิ ดติดตั้งเพดานแบบคานรางเลื่อน
สําหรับไอซี ยเู ด็กโต (PICU) ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 ชุด
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

534,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

722,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

643,800.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

556,200.00

คณะ
แพทยศาสตร์

4 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,227,500.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

750,000.00

6 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

คณะ
แพทยศาสตร์
คณะ
แพทยศาสตร์

เม.ย. 64 2,910,000.00
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

84

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

85

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

86

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

87

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

88

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้ อม
หัวจ่ายก๊าซและเต้ารับปลัก๊ เสี ยบไฟฟ้ า
ชนิ ดติดตั้งเพดานแบบคานรางเลื่อน ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตูอ้ บเด็กแรกเกิดแบบเคลื่อนย้าย ที่วดั ค่า
ความอิ่มตัวอ็อกซิเจนในเลือด และวัดค่า
เปอร์ เซ็นต์ออ็ กซิ เจน สําหรับทารกแรก
เกิดที่มีภาวะวิกฤติ (transport incubator)
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องช่วยหายใจสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
(transport ventilator) ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าชนิด 2 เฟส
และวัดค่าสัญญาณชีพผูป้ ่ วยพร้อมวัดภาค
วัดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
การหายใจออกแบบจอภาพสี พร้อมวัด
คุณภาพของการกดหน้าอก ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าแบบไบเฟ
สิ คพร้อมภาคกระตุน้ หัวใจ และวัด
ออกซิเจนในเลือด (defibrillator) ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
12 ชุด
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 พ.ค. 64 5,820,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

800,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

เม.ย. 64 2,550,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

960,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

ธ.ค. 63 1,320,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ตู ้

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

3 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

2 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

4 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

89

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

90

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

91

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

92

โครงการผลิตแพทย์เพิม่

93

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

94

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดแรงดันบวกสอง
ระดับ (BIPAP) มีแบตเตอรี่ ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดแรงดันบวกสอง
ระดับ (BIPAP) ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการ
ไหลสูง (HHHFNC) ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องเฝ้ าติดตามความดันของ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดทางผิวหนัง
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
เครื่ องตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจชนิด 12 ลีด
(ECG 12 LEAD) พร้อมระบบประมวลผล
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
เลือดดําด้วยกระบอกฉี ดยา (Syringe pump)
ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
4 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

750,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

เม.ย. 64 2,500,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

3 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

10 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

780,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

4 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ต.ค. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

800,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

68 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 4,001,800.00

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

95

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

96

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

97

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

98

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

99

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

100 โครงการผลิตแพทย์เพิม่

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องวัดความดันโลหิ ตชนิ ดอัตโนมัติ
พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องให้ความอบอุ่นทารกชนิ ดควบคุม
อุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (radiant warmer)
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
เครื่ องช่วยหายใจสําหรับเด็กชนิ ดไม่สอด
ใส่ท่อแบบแรงดันบวกสองระดับ ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เตียงสําหรับทารกแรกเกิดชนิ ดปรับระดับ
ความสูงได้ (neonatal crib) ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องวัดสายตาและความโค้งของกระจก
ตาแบบอัตโนมัติ ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เตียงผ่าตัด ชนิด Colomn แบบฝังพื้นพร้ อม
รถเข็นเคลื่อนย้ายพื้นเตียง สําหรับห้อง
ผ่าตัดแบบผสมผสาน ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
17 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,275,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

5 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 3,750,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

2 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,300,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

20 ตัว

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

600,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63

520,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เตียง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 10,000,000.0

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564

8:58:44 หน้า 15 / 22

แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

101 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

102 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

103 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

104 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

105 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิ ดหลอด
แอลอีดี (LED) แบบ 3 โคม พร้อมแขน
รองรับการติดตั้งจอภาพชนิดจอคูแ่ และ
กระจกกันรังสี สําหรับห้องผ่าตัดแบบ
ผสมผสาน ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิ เจน
ในสมอง (Cerebral Oximetry) และเฝ้ า
ติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผูป้ ่ วย
ในขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้ าสมอง
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
เครื่ องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่ สูง
ชนิด Real time 3D ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องดมยาสลบชนิ ดซับซ้อน 3 แก๊ซ
พร้อมเครื่ องช่วยหายใจ และเครื่ องติดตาม
การทํางานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซ
ระหว่างดมยาสลบ สําหรับ MRI ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตูป้ ้ องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าพร้อมเครื่ อง
ให้สารนํ้าสําหรับใช้ในห้อง MRI ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 โคม
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 5,200,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 1,250,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 8,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 5,400,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,284,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564

8:58:44 หน้า 16 / 22

แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

106 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

107 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

108 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

109 โครงการผลิตแพทย์เพิม่

110 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

111 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
112 โครงการผลิตแพทย์เพิม่

113 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องฉายแสงความเข้มสูงรักษาโรคทาง
ผิวหนัง (IPL) ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องผ่าตัดนํ้าวุน้ ลูกตาส่ วนหลังพร้อม
เลเซอร์ ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เครื่ องสลายนิ่วในระบบทางเดินปั สสาวะ
ด้วยเลเซอร์ ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องเลเซอร์ รักษานิ่วและต่อมลูกหมาก
ชนิ ดโฮล์เมี่ยมพร้อมอุปกรณ์ ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องเชื่อมปิ ดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้ า
พร้อมระบบจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยือ่
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
เครื่ องตัด ปั่ น ดูด ENT ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัด พร้อมระบบ
วิดีทศั น์ ชนิ ดสามมิติ ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดเครื่ องมือผ่าตัดมดลูก ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,284,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 พ.ค. 64 5,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 4,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

มิ.ย. 64 19,367,000.0

คณะ
แพทยศาสตร์

5 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 10,000,000.0

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,200,000.00

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

คณะ
แพทยศาสตร์
คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,094,400.00

เม.ย. 64 5,500,000.00

08/04/2564

คณะ
แพทยศาสตร์

8:58:44 หน้า 17 / 22

แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

114 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
115 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

116 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

117 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

118 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

119 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

120 โครงการผลิตแพทย์เพิม่

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ชุดเครื่ องมือผ่าตัดคลอด ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดเครื่ องมือถ่างเนื้อเยื่อสําหรับผ่าตัด
กระดูกหลังแบบแผลเล็ก ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดเครื่ องมือยึดตรึ งกระดูกจากภายนอก
ร่ างกาย ชนิดโครงรู ปวงแหวน ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่
สําหรับผูใ้ หญ่ ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดมอเตอร์ ไฟฟ้ าสําหรับตัดและกรอ
กระดูกใบหน้าและขากรรไกร ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชุดเครื่ องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอด
อาหาร (Esophagoscope Set) ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสี ยง
ความคมชัดสู ง 2 หัวตรวจ (Ultrasound)
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 ชุด
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 1,100,700.00

หมาย
เหตุ

คณะ
แพทยศาสตร์
คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,550,000.00

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 3,500,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,063,400.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 1,850,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 1,140,100.00

คณะ
แพทยศาสตร์

2 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 3,640,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

121 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

122 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

123 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

124 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

125 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

126 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

BG144.rpt

ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

เครื่ องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริ มาตรและความดัน พร้ อมระบบปรับ
การช่วยหายใจตามความต้องการของ
ผูป้ ่ วย ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดความถี่สูง (High
frequency oscillator ventilator) นํ้าหนัก <
35 kg ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดความถี่สูงสําหรับ
เด็กโต (High frequency oscillator
ventilator) นํ้าหนัก > 35 kg ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตชนิดไม่รุกลํ้า ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กล้องส่ องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดี
ทัศน์ พร้อมกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ
3 ชุด ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เครื่ องช่วยหายใจชนิ ดความถี่สูง สําหรับ
ทารกแรกเกิดถึงเด็กโต ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
5 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 7,500,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,400,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

3 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63 พ.ค. 64 4,200,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,400,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 5,600,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

2 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 3,300,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

รายการ

127 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

เครื่ องช่วยหายใจสําหรับทารกแรกเกิด
ชนิ ดความถี่สูงพร้อมระบบช่วยหายใจ
ชนิ ดแรงดันบวก DuoPAP(Single Limb)
และระบบปรับเพิม่ หรื อลดเปอร์ เซ็นต์
ออกซิเจน(FiO2) ตามความอิ่มตัว
ออกซิเจนในเลือด(SpO2) ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

128 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

เครื่ องช่วยหายใจสําหรับเด็กชนิ ดควบคุม
ด้วยแรงดันและชนิ ดไม่สอดใส่ท่อแบบ
แรงดันบวกสองระดับ ตําบลแสนสุ ข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องวัดสภาพผิวหนังระบบมัลติโพรบ
พร้อมหัววัดความชุ่มชื่ นของผิวหนัง
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ระบบชั้นวางยาอัจฉริ ยะเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อน (smart shelf) ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

129 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

130 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

131 โครงการผลิตแพทย์เพิม่
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ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
2 เครื่ อง
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 3,600,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

8 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 8,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 5,500,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,000,500.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ชุด

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 64 5,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

08/04/2564

8:58:44 หน้า 20 / 22

แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

132 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

133 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

134 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
135 โครงการผลิตแพทย์เพิม่

136 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
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ลักษณะงาน (/)

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ระบบจัดยาสําหรับผูป้ ่ วยกลับบ้านแบบ
อัจฉริ ยะ (Smart Homemed Dispensers)
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
ระบบชั้นวางยาและนับจํานวนยาอัจฉริ ยะ
(Smart shelf with auto counting) ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เครื่ องล้างเครื่ องมืออัตโนมัติ ตําบลแสน
สุข อําเภอเมืองชลบุรี
เครื่ องวัดการตอบสนองการให้สารละลาย
ผูป้ ่ วยหนักด้วยระบบคลื่นเสี ยงความถี่ สูง
ตําบลแสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
อาคารที่พกั บุคลากรทางการแพทย์ ตําบล
แสนสุ ข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2
หลัง

วิธีการ (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
1 ระบบ
จัดซื้ อ

จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ

หมาย
เหตุ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 ระบบ

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 เม.ย. 64 6,000,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

พ.ย. 63

พ.ย. 63 ธ.ค. 63 1,980,000.00

1 เครื่ อง

จัดซื้ อ

ธ.ค. 63

ม.ค. 64 ม.ค. 64 1,800,000.00

คณะ
แพทยศาสตร์
คณะ
แพทยศาสตร์

จัดจ้าง

ส.ค. 62

มี.ค. 63

ต.ค. 64 65,584,000.0

08/04/2564

คณะ
แพทยศาสตร์
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แผนงาน
ลําดับ
ที่

งาน/โครงการ

137 โครงการจัดตั้งศูนย์
เครื อข่ายในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรสําหรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

รายการ

ปรับปรุ งศูนย์เครื อข่ายการพัฒนากําลังคน
ด้านการท่องเที่ยว ตําบลแสนสุ ข อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน (/)

จํานวน งานต่อ งานที่ จัดซื อ/ ประก ตลาด จ้างที่ จ้าง คัดเลือ
้
(หน่วยนับ) เนื่ องที่
เสร็ จแล้ว จัดจ้าง วด อิเล็ก ปรึ กษา ออกแ ก
ผูกกับงบ ภายในปี
ราคา ทรอ โดยวิธี บบ
ประมาณ
อิเล็ก นิ กส์ ประกา หรื อ
ทรอนิ (e-market) ศ ควบคุ
์
มงาน
จัดจ้าง

ลายมือชื่ อ ........................................................ ผูจ้ ดั ทํา
ชื่ อ(........................................................)

ตําแหน่ง........................................................
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วิธีการ (/)
จ้างที่ จ้าง เฉพาะเ จ้างที่ จ้าง
ปรึ กษ ออกแ จาะจง ปรึ กษ ออกแ
าโดย บบ
าโดย บบ
วิธี หรื อ
วิธี หรื อ
คัดเลือ ควบคุ
เฉพาะ ควบคุ

ออกแบบ/
แผนปฏิบตั ิการ
แผนการจ่ายเงิน
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
เงิน
จ้าง มี ไม่มี ยืน่ ซองเอกสาร คาดว่า คาดว่า เงินรายได้
(เดือน/ปี ) จะลงนาม จะมีการ อุดหนุน
รายได้
ออกแ (/) (/)
ในสัญญา ส่ งมอบ จากรัฐบาล
บบ
(เดือน/ปี ) (เดือน/ปี )
หรื อ
ควบคุ
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 64 75,175,500.0

หมาย
เหตุ

คณะการ
จัดการและ
การท่องเที่ยว

ลายมือชื่ อ ........................................................ ผูร้ ับผิดชอบ
ชื่ อ(........................................................)

ตําแหน่ง........................................................
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